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Dnr KS 2021/117 

KS § 76 Årsredovisning Stadsnät i Åmål AB 
2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer att verksamheten i Stadsnät i Åmål AB för år 2020 
uppfyller ändamålen som kommunfullmäktige har fastställt och följer de 
kommunala befogenheterna enligt Kommunallagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Bolagets VD Magnus Dalsbo och ekonomichef Joakim Hansson föredrar 
upprättad årsredovisning. 

Bolaget har under året varit verksamt i fem år. Det har uppmärksammats med 
olika femårs kampanjer, vilket har resulterat i att ytterligare fastighetsägare 
anslutit sig till stadsnätet. Efterfrågan på efteranslutningar har ökat under året, 
troligen utifrån den rådande pandemin då många jobbat hemifrån samt 
skolungdomar som har haft hemmastudier. Ytterligare tjänsteleverantörer har 
tecknat avtal med stadsnätet under året så som Kalejdo, Omnipoint och Comviq, 
för att nämna några. Bland tjänsteutbudet märks ett ökat antal tjänster inom vård- 
och omsorgssektorn, likaså ökar olika typer av larm- och smartahemtjänster. 

Samarbetet med de 9 stadsnäten inom MittNät fortsätter och ytterligare stadsnät 
kan vara aktuella för att komma med. Central- och gemensamhetsutrustning inom 
MittNät har fortsatt uppdaterats under året för att kunna möta en ökad efterfrågan 
på tjänster. 

Enligt kommunallagen kap 6 § 9 ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje 
sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget 
har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
- Protokoll årsstämma den 1 april 2021 inkl årsredovisning 2020 
__________ 
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Dnr KS 2021/113 

KS § 75 Årsredovisning Åmåls 
kommunfastigheter AB 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer att verksamheten i Åmåls kommunfastigheter AB 
för år 2020 uppfyller ändamålen som kommunfullmäktige har fastställt och följer 
de kommunala befogenheterna enligt Kommunallagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Åmåls kommunfastigheter AB föredras av VD Magnus 
Dalsbo och bolagets ekonomichef Joakim Hansson. 

Bolagets omsättning för år 2020 har ökat jämfört med år 2019 vilket beror på 
flera orsaker. Omsättningen för förvaltnings- och bostadsfastigheter har ökat dels 
pga höjning av KPI-index och dels beroende på den hyreshöjning som 
framförhandlades med hyresgästföreningen. Omsättningen för kommersiella 
fastigheter har ökat pga höjning av KPI-index samt mindre vakans. Resultatet 
uppgår till 11,3 Mkr vilket är 4,1 Mkr bättre än föregående år. Resultatökningen 
är i huvudsak hänförlig till reavinst vid fastighetsförsäljning, lägre driftskostnader 
pga mild väderlek samt statliga ersättningar pga pågående pandemi. 
Balansomslutningen ligger på motsvarande nivå som tidigare år. Soliditeten har 
ökat till 17,3 % främst genom 2020 års positiva resultat. 

Under året har byggnationen av nya Rösparksskolan påbörjats. Bygglovet 
överklagades gällande skolbyggnaden. Rivningsarbeten och nyuppförandet av 
gymnastikbyggnaden startade dock. Under slutet av räkenskapsåret meddelade 
Mark- och miljödomstolen bygglov för skolbyggnaden, markarbetena för 
skolbyggnaden startade omgående. Ett större renoveringsprojekt av ventilationen 
på Karlbergsgymnasiets yrkesavdelningar har genomförts. Kommunens 
verksamhet för Returen flyttade från Nordverkfastigheten till nyrenoverade 
lokaler på Förrådsgatan. Under året färdigställdes de fyra solcellsanläggningarna. 
Nya carportar har uppförts vid stadshuset där laddning av elbilar sker. Utifrån den 
pågående pandemin har vissa projekt fått senareläggas. 

Enligt kommunallagen kap 6 § 9 ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje 
sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget 
har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 
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Beslutsunderlag 
- Protokoll årsstämma den 1 april 2021 inkl årsredovisning 2020 
__________ 
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Dnr KS 2021/85 

KS § 74 Årsredovisning 2020 - Åmåls kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för 
år 2020 och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning har upprättats för år 2020. Förutom redovisning över kommunens 
och koncernens finansiella resultat och ställning, innehåller den, i enlighet med 
god ekonomisk hushållning, en redogörelse över kommunens mål- och 
resultatstyrning med uppföljning av strategiska mål samt en uppföljning av 
kommunens finansiella mål. 

Årsredovisningen omfattar även styrelsens och nämndernas 
verksamhetsberättelser med uppföljning av inrikt-nings-mål och nyckeltal. 

Det ekonomiska resultatet för kommunen under år 2020 uppgår till 11,7 miljoner 
kronor (mnkr), att jämföra med 1,3 mnkr föregående år. 2020 års avvikelse 
jämfört med budget uppgår till +5,7 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår till 13,1 
mnkr och därmed har ekonomi i balans uppnåtts, enligt kommunallagens 
definition. Investeringar har genomförts till ett belopp av 28,8 mnkr att jämföras 
med budget på 38,2 mnkr. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2021 § 44 
- Tjänsteskrivelse av ekonomichef den 22 mars 2021 
- Årsredovisning 2020 Åmåls kommun den 17 mars 2021 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
__________ 
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Årsredovisning 2020 - Åmåls kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för 
år 2020 och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till årsredovisning för år 2020 har upprättats. Det ekonomiska resultatet 
för kommunen under år 2020 uppgår till 11,7 miljoner kronor (mnkr), att jämföra 
med 1,3 mnkr föregående år. 2020 års avvikelse jämfört med budget uppgår till 
+5,7 mnkr. 

Balanskravsresultatet uppgår till 13,1 mnkr och därmed har ekonomi i balans 
uppnåtts, enligt kommunallagens definition. 

Beskrivning av ärendet 
Årsredovisning har upprättats för år 2020. Förutom redovisning över kommunens och 
koncernens finansiella resultat och ställning, innehåller den, i enlighet med god 
ekonomisk hushållning, en redogörelse över kommunens mål- och resultatstyrning 
med uppföljning av strategiska mål samt en uppföljning av kommunens finansiella 
mål.  

Årsredovisningen omfattar även styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser 
med uppföljning av inriktningsmål och nyckeltal. 

Det ekonomiska resultatet för kommunen under år 2020 uppgår till 11,7 miljoner kronor 
(mnkr), att jämföra med 1,3 mnkr föregående år. 2020 års avvikelse jämfört med budget 
uppgår till +5,7 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår till 13,1 mnkr och därmed har 
ekonomi i balans uppnåtts, enligt kommunallagens definition. Investeringar har 
genomförts till ett belopp av 28,8 mnkr att jämföras med budget på 38,2 mnkr. 

Årsredovisningen har granskats under vecka 10. En ny version av årsredovisning 
kommer att tas fram den 14 april inför kommunfullmäktigesammanträdet 
kompletterad med bilder samt följande revisionshandlingar: 

 Revisionsberättelse 

 Revisorernas redogörelse 

 Granskningsrapport för ÅKAB 

 Revisionsberättelse för ÅKAB 

 Granskningsrapport för SÅAB 

 Revisionsberättelse för SÅAB. 

Kommunstyrelsen 
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Ekonomienhetens ståndpunkt 
Upprättande av årsredovisning följer kommunallag och lag om kommunal 
bokföring och redovisning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut medför inga extra kostnader. 

Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktige har beslutat om sex finansiella mål. Fem mål uppfylls. 

   Finansiella mål  Kommentar 

  1. Totala kostnader ska inte uppgå till mer än 
98,5 % av totala intäkter. 

Totala kostnader uppgår till 99 % av totala intäkter och 
målet är inte uppnått. 

  2. Det ekonomiska resultatet ska vara på en nivå 
som minst resulterar i att det egna kapitalet 
inflationssäkras. 

Utifrån Riksbankens inflationsbedömning på 0,5 % ska 
resultatet minst uppgå till 1,4 miljoner kronor (mnkr). 
Målet är uppnått. 

  3. Investeringar ska finansieras med egna medel. 
Undantag får ske för investeringar som sker inom 
taxekollektivet. Dessa får finansieras med hjälp av 
externa lån. 

Samtliga investeringar är finansierade med egna medel. 

  4. Låneskulden bör amorteras med minst 1 mnkr 
per år. 

Åmåls kommun har ingen låneskuld. 

  5. Soliditeten, eget kapital dividerat med totala 
tillgångar, ska lägst uppgå till 50 %. 

Soliditeten uppgår per den 31 december 2020 till 60 %. 
Målet är uppnått. 

  6. Avsättningar för framtida förpliktelser, som till 
exempel pensioner och avslutning av deponi, ska 
planeras och hanteras inom driftbudget. 

Målet är uppnått då avsättningar görs för både 
pensioner och deponi. 

Resultatet uppfyller inte de finansiella målen som kommunfullmäktige har fastställt när det gäller 
att de totala kostnaderna inte ska uppgå till mer än 98,5 % av totala intäkter, men väl målet att det 
ekonomiska resultatet ska vara på en nivå som minst resulterar i att det egna kapitalet 
inflationssäkras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-22 
Årsredovisning 2019, Åmåls kommun daterad 2021-03-17 

 

Stig-Arne Olsson 
Ekonomichef 
Ekonomienhet 

Jan-Erik Samuelsson 
Tf. kommundirektör 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2021/109 

KS § 90 Rapport för uppföljning och analys av 
Åmåls kommuns arbete med globala målen i 
Agenda 2030 år 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera 
förslag till förändringar av styr- och ledningsprocessen, i syfte att utveckla arbetet 
med att inarbeta FN:s globala mål i Agenda 2030 med kommunens övergripande 
verksamhetsmål. Förslaget presenteras under hösten 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling är ett verktyg som kan 
användas för att skapa positiv förändring och ge sociala, ekonomiska och 
ekologiska/miljömässiga aspekter samma tyngd. Åmåls kommun har både ett 
ansvar och en stor möjlighet att påverka utvecklingen i samhället och i miljön 
genom sin roll som verksamhetsutövare, upphandlare, inköpare, myndighet, 
kunskapsspridare, inspiratör och föredöme.  

Agenda 2030 innebär ett behov av ökat samarbete regionalt och lokalt och mer 
tvärsektoriellt tänkande än tidigare. Genom en ökad samverkan och ett större 
partnerskap med näringslivet och det civila samhället kan kommunen på lokal 
nivå ytterligare bidra till en hållbar utveckling.  

Historik 

 Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 uppdra till  
kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till hur FN:s globala mål i 
Agenda 2030 ska inarbetas i kommunens övergripande strategiska mål.  

 Kommunstyrelsen antog i april 2020 en plan för Åmåls kommuns 
långsiktiga arbete med Agenda 2030. I planen säkerställs en översiktlig 
bild av de utvecklingsprocesser som behöver ingå för att integrera och 
implementera Agenda 2030. Utvecklingsprocesserna innebär att Åmåls 
kommun ska integrera Agenda 2030 i styr- och ledningsprocessen, 
använda verksamhetsutveckling som ett medel för hållbar utveckling, 
säkerställa ökad kunskap bland förtroendevalda och medarbetare i Åmåls 
kommun samt förankra arbetet och skapa delaktighet genom en tydlig 
kommunikation internt och externt.  

 Under våren 2020 infördes en ny budgetprocess. Arbetet med att 
integrera Agenda 2030 påbörjades genom den redovisning av de sociala 
och ekonomiska dimensionerna i hållbar utveckling som lämnades till 
budgetutskottet. Denna redovisning låg till grund för kommunstyrelsens 
anvisningar till verksamhetsplaner som styrelse, nämnder och bolag ska 
ha i beaktande vid planering av sina verksamheter. 
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 Parallellt med ovanstående arbete förstärkte kansli- och 
utredningsenheten det digitala ledningssystemet Stratsys med modell för 
planering och uppföljning av Agenda 2030.  

 Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att anta rapportmall för 
uppföljning och analys av Åmåls kommuns arbete med globala målen i 
Agenda 2030. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare den 8 april 2020 
- Rapport för uppföljning och analys av Åmåls kommun arbete med globala 
målen i Agenda 2030 

Beslutet skickas till 
Kansli- och utredningschef 
Klimat- och miljöstrateg  
Folkhälsostrateg 
Verksamhetsutvecklare 
Förvaltningschefer  
__________ 
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Rapport för uppföljning och analys av Åmåls 
kommuns arbete med globala målen i Agenda 
2030  

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger den till 

handlingarna. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
presentera förslag till förändringar av styr- och ledningsprocessen, i syfte 
att utveckla arbetet med att inarbeta FN:s globala mål i Agenda 2030 med 
kommunens övergripande verksamhetsmål. Förslaget presenteras under 
hösten 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporten ger en översiktlig bild av kommunens uppföljning och analys av de  
globala målen i Agenda 2030  på en kommunövergripande nivå och beskriver 
utvecklingsområden i kommunen. Den har sammanställts gemensamt av strateger, 
verksamhetutvecklare och berörda förvaltningschefer/chefer samt godkänts av 
centrala ledningsgruppen. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 

Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling är ett verktyg som kan 
användas för att skapa positiv förändring och ge sociala, ekonomiska och 
ekologiska/miljömässiga aspekter samma tyngd. Åmåls kommun har både ett 
ansvar och en stor möjlighet att påverka utvecklingen i samhället och i miljön 
genom sin roll som verksamhetsutövare, upphandlare, inköpare, myndighet, 
kunskapsspridare, inspiratör och föredöme.  

Agenda 2030 innebär ett behov av ökat samarbete regionalt och lokalt och mer 
tvärsektoriellt tänkande än tidigare. Genom en ökad samverkan och ett större 
partnerskap med näringslivet och det civila samhället kan kommunen på lokal 
nivå ytterligare bidra till en hållbar utveckling.  

  

Kommunstyrelsen 
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Historik 

 Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 uppdra till  
kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till hur FN:s globala mål i 
Agenda 2030 ska inarbetas i kommunens övergripande strategiska mål.  

 Kommunstyrelsen antog i april 2020 en plan för Åmåls kommuns 
långsiktiga arbete med Agenda 2030. I planen säkerställs en översiktlig 
bild av de utvecklingsprocesser som behöver ingå för att integrera och 
implementera Agenda 2030. Utvecklingsprocesserna innebär att Åmåls 
kommun ska integrera Agenda 2030 i styr- och ledningsprocessen, 
använda verksamhetsutveckling som ett medel för hållbar utveckling, 
säkerställa ökad kunskap bland förtroendevalda och medarbetare i Åmåls 
kommun samt förankra arbetet och skapa delaktighet genom en tydlig 
kommunikation internt och externt.  

 Under våren 2020 infördes en ny budgetprocess. Arbetet med att integrera 
Agenda 2030 påbörjades genom den redovisning av de sociala och 
ekonomiska dimensionerna i hållbar utveckling som lämnades till 
budgetutskottet. Denna redovisning låg till grund för kommunstyrelsens 
anvisningar till verksamhetsplaner som styrelse, nämnder och bolag ska 
ha i beaktande vid planering av sina verksamheter. 

 Parallellt med ovanstående arbete förstärkte kansli- och 
utredningsenheten det digitala ledningssystemet Stratsys med modell för 
planering och uppföljning av Agenda 2030.  

 Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att anta rapportmall för 
uppföljning och analys av Åmåls kommuns arbete med globala målen i 
Agenda 2030. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
1. Kommunledningskontorets ståndpunkt är att rapporten på ett bra sätt ger 

en nulägesbild över kommunens arbete med de globala målen i Agenda 
2030 på en kommunövergripande nivå.  
 
Kommunen ska varje år göra en utvärdering av om målen för en god 
ekonomisk hushållning har uppnåtts.  Uppföljning och analys av de 
globala målen kommer att i hög grad bidra till denna utvärdering. 
Kommunens revisorer ska uttala sig om detta i samband med granskning 
av delårsrapport och årsbokslut. 
 
Hur utvärderingen ska genomföras behöver utvecklas. Uppdraget från 
kommunfullmäktige var att Agenda 2030 ska inarbetas i kommunens 
övergripande strategiska mål. I 2020 års uppföljning och analys har de 
globala målen integrerats med tre av fyra strategiska mål. Det strategiska 
målet Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i 
fokus har under år 2020 ingen koppling till Agenda 2030 i nämndernas 
verksamhetsplanering och -uppföljning. Det finns därför ett behov av att 
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genomföra en översyn av styr- och ledningsprocessen med strategiska 
utvecklingsområden och strategiska mål. 
 

2. Rapporten kommer dessutom att vara ett underlag för omvärldsanalysen 
som inleder budgetarbetet inför kommande år. Analyser av de globala 
målen och beskrivning av utvecklingsområden är input till 
kommunstyrelsens anvisningar till verksamhetsplaner som styrelse, 
nämnder och bolag ska ha i beaktande vid planering av sina verksamheter 
för att bidra till ökad måluppfyllelse.  

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet sker inom befintlig organisation och budgetram.  

Måluppfyllelse 
Rapporten ska bidra till att uppfylla kommunens strategiska mål.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare den 8 april 2020 
- Rapport för uppföljning och analys av Åmåls kommun arbete med globala 
målen i Agenda 2030 
 
 

 

 

Pia Carlsson och Inger Bergh 
Verksamhetsutvecklare 
Kansli- och utredningsenheten

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnad kommundirektör 

 

 

Beslutet skickas till 

Kansli- och utredningschef 
Klimat- och miljöstrateg  
Folkhälsostrateg 
Verksamhetsutvecklare 
Förvaltningschefer  



 

 

Åmåls kommun 

År 2020 
2021-03-04 
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Inledning 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar värld till år 2030. 

Kommunerna och regionerna har en central roll i genomförandet av de globala målen. Flera av 
kommunernas och regionernas grunduppdrag (till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering) är 
direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030. Många kommuner och regioner deltar dessutom i så 
kallade kommunala partnerskap, som är ett sätt att arbeta över nationsgränser med de 17 målen för 
hållbar utveckling. 

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit 
och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: 

 Avskaffa extrem fattigdom. 

 Minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 

 Främja fred och rättvisa. 

 Lösa klimatkrisen. 

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. 

 

 

Från globala mål till lokalt arbete 

Agenda 2030 är ett starkt verktyg som kan användas för att skapa positiv förändring genom att tillgodose 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. 

Agendan syftar till att nå hållbar utveckling genom att utrota hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna 
för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor och säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser. De globala målen ska ses som integrerade och odelbara, d v s det behövs 
balans i arbetet med att nå målen och genom att hantera målkonflikter och stimulera synergier som kan 
finnas mellan miljö, ekonomi, sociala värden och samhällsplanering, skapas förutsättningar för hållbar 
utveckling. Målen i Agenda 2030 utgör tillsammans tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social 
och ekologisk. 

Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala, men lösningarna företrädesvis lokala. Globala 
åtaganden, internationell rätt och nationell lagstiftning och mål omsätts ofta i kommunerna i praktisk 
handling. Åmåls kommun har därför en central roll i arbetet för hållbar utveckling. Det är på den lokala 
nivån de flesta kontakterna mellan det offentliga och medborgare, näringsliv och civilsamhället sker. 
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Genom sitt demokratiuppdrag är kommunen viktig för att skapa engagemang, få genomslag och 
åstadkomma förändring i arbetet. Kommunen är också viktig för det konkreta genomförandet genom det 
lokala ansvaret för vård, omsorg, skola, samhällsplanering och miljö‐ och hälsotillsyn. Kommunen har både 
ett ansvar och en stor möjlighet att påverka utvecklingen i samhället och i miljön genom sin roll som 
verksamhetsutövare, upphandlare, myndighet, kunskapsspridare, inspiratör och föredöme. Genom en ökad 
samverkan och ett större partnerskap med näringslivet och det civila samhället vill kommunen på lokal nivå 
ytterligare bidra till en hållbar utveckling. 

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen uppdrag att ta fram ett förslag till hur FN:s globala mål i 
Agenda 2030 ska inarbetas i kommunens övergripande strategiska mål. Kommunstyrelsen har under våren 
2020 antagit en plan för detta långsiktiga arbete. 

Aktuella styrdokument med målbilder 

Aktuella styrdokument med målbilder redovisas nedan. Indelningen utgår från de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling: ekonomisk, social och ekologisk. Några av de nyckeltal som följs upp för respektive 
styrdokument återfinns under aktuellt globalt mål. 

Social  och ekonomisk hållbarhet 

Strategi för hälsa och social hållbarhet i Åmåls kommun 2020–2023 

Styrdokumentet anger färdriktningen för kommunens arbete med hälsa och social hållbarhet och lägger 
grunden för prioriteringar och insatser i det lokala folkhälsoarbetet. 

Ekologisk hållbarhet 

Energi‐ och klimatstrategi 

Genom att minska och bibehålla en låg energiförbrukning i byggnader, transporter och teknisk försörjning 
arbetar Åmåls kommun för att uppfylla mål 7 och 13 i Agenda 2030. 

Energiförbrukning 

Kommunkoncernen i Åmål ska minska energiförbrukningen i byggnader, transporter och teknisk försörjning 
med 25 % till år 2030 jämfört med år 2009. 

Förnybara energikällor 

År 2030 ska den tillsatta energimängden för byggnader och anläggningar för teknisk försörjning i Åmåls 
kommunkoncern till 98 % härröra från förnybara energikällor. År 2030 ska den tillsatta energimängden för 
transporter i Åmåls kommunkoncern till 100 % härröra från förnybara energikällor. 

Rese‐ och transportpolicy 

Resor och transporter som genomförs i kommunens regi ska ske på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
hållbart sätt. 

Livsmedels‐ och måltidspolicy 

Kommunens målsättning: 

 Servera närproducerade och svenska livsmedel. 

 Välja säsonganpassade, ekologiska och rättvisemärkta livsmedel samt fisk från hållbara 
fiskebestånd. 

 Minimera matsvinn och överproduktion 

 Öka andel grönsaker och baljväxter i måltiden. 

 I övrigt välja klimatsmarta måltidslösningar. 

Genom ovanstående arbetar Åmåls kommun för att uppfylla bland annat mål 12 i Agenda 2030. 
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Avfallsplan 

Planen syftar till att sträva uppåt i EU:s avfallshierarki i många avseenden, som att förebygga avfall via 
minskad konsumtion, öka förutsättningarna till återanvändning och ökad återvinning av förpackningar och 
grovavfall. Minimering av deponering och säkerställande av att nedlagda deponier inte blir ett framtida 
miljöproblem fortsätter under perioden. 

 

  

Övergripande mål i Säffle och Åmåls kommuner: 

 Kommunerna ska arbeta för att minska mängden avfall. 

 Kommunerna ska arbeta för ökad återanvändning. 

 Materialet i avfallet ska ses som en resurs. 

 Energin i rätt avfall ska tas tillvara. 

 Miljöpåverkan från deponier ska minska. 

Genom ovanstående arbetar Åmåls kommun för att uppfylla bland annat mål 7 och 12 i Agenda 2030. 

Naturvårdsprogram 

Värna om värdefull natur, lyfta och utveckla dess värden samt göra den tillgänglig för allmänheten och 
därmed kunna erbjuda intressanta naturområden för motion, rekreation och naturupplevelser till 
kommuninvånare och besökare kommunen. 

Genom ovanstående arbetar Åmåls kommun för att uppfylla bland annat mål 2 och 15 i Agenda 2030. 

EU:s ramdirektiv för vatten 

Åmåls kommun arbetar för att uppfylla bland annat mål 6 och 15 i Agenda 2030. 
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Uppföljning och analys av globala målen 

I denna rapport redovisas och analyseras Åmåls kommuns arbete med Agenda 2030 på en 
kommunövergripande nivå. Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild över Åmåls kommuns arbete 
med målen i Agenda 2030 samt vara ett underlag för omvärldsanalysen som inleder budgetarbetet inför 
kommande år. I analysen för respektive globalt mål beskrivs eventuella områden där Åmåls kommun 
ytterligare behöver utveckla arbetet för att bidra till en ökad måluppfyllelse.  

Som stöd i redovisningen används ett urval av nyckeltal. Dessa utgörs dels av nyckeltal som Rådet för 
främjande av kommunala analyser, RKA, tagit fram för kommuner för att följa upp vad arbetet med Agenda 
2030‐målen och dels av nyckeltal som följs upp i andra typer av jämförelser. Nyckeltalen jämförs både mot 
riket och med liknande kommuner utifrån socioekonomi som bygger på ohälsotal, utrikes födda, 
utbildningsnivå, förvärvsarbete och medianinkomst samt andel unga respektive äldre i befolkningen. 
Statistikkällor är bland annat Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Statistiska Centralbyrån, SCB. 

Till mål  14 och 17 har inte kopplats några nyckeltal. 

1. Ingen fattigdom 

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat även brist på 
frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. 

 
 

Analys av det globala målet 
Att leva under långvarig ekonomisk stress har, enligt omfattande forskning, tydligt samband med ökad 
psykisk och fysisk ohälsa samt förkortad livslängd. För barn som lever i fattigdom under lång tid blir 
hälsokonsekvenserna stora med en ökad långsiktig risk att själv hamna i ekonomiska svårigheter. En 
uppväxt i fattigdom innebär ofta mindre handlingsfrihet och kan påverka barns känsla av trygghet. Barnen 
kan oroa sig för familjens ekonomi som dels ger en stress men även bidrar till anpassning av vilja till 
aktiviteter. 

Kommunernas ansvar för det sociala stödet och omsorgen innebär att de som lever i den största 
ekonomiska utsattheten kan få hjälp att ta sig ur den. För att nå målet krävs koordinerade, långsiktiga och 
mångfacetterade insatser på lokal och regional nivå. 

Mål 1 sammanfaller med det högst prioriterade området Fler i arbete som anges i kommunstyrelsens 
anvisningar till verksamhetsplan år 2021. Aktörer som föreslås planera aktiviteter är förskola, skola 
inklusive barn‐ och elevhälsa, gymnasium, socialtjänst, vård och omsorg, kultur, teknik och fritid, 
arbetsmarknadsförvaltning, fastighetsbolag i samverkan med barnmorskemottagning och 
mödravårdscentral, barnavårdscentral, vårdcentral, barnmedicin, barn‐ och ungdomspsykiatri, 
ungdomsmottagning, tandhälsovård, kronofogdemyndighet etcetera. Målet  sammanfaller även med den 
centrala ledningsgruppens uppdrag (KS 2019/286) att ta fram en kommunövergripande handlingsplan med 
konkreta åtgärder, långsiktiga satsningar och aktiviteter för att bryta strukturarbetslösheten. 
 
Slutsats 
Nyckeltalen visar att de ekonomiska och sociala klyftorna mellan grupper ökar och skapar ojämlika 
levnadsvillkor i Åmåls kommun. Åmål har den högsta andelen barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll i 
Västra Götaland. 

Den höga och varaktiga arbetslösheten i kommunen bidrar till ökad ojämlikhet och ett polariserat Åmål. 
Situationen är långsiktigt ohållbar ur både samhällsekonomiskt perspektiv och med hänseende till 
folkhälsan i kommunen. 

Det är av stor vikt att minska och motverka segregationen för en hållbar samhällsutveckling i Åmåls 
kommun, genom konkreta aktiviteter inom målområdet. Dessa konkreta åtgärder, långsiktiga satsningar 
och aktiviteter samordnas i den kommunövergripande handlingsplanen för att bryta strukturarbetslösheten 
Utvecklingsjobb Åmål, Ung framtid Åmål och In Åmål är utvecklingsinsatser som pågår för införlivandet av 
"Alla behövs i jobb". 
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Nyckeltal 

Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
SCB sammanställer detta nyckeltal på samma sätt som Rädda barnens Barnfattigdomsindex som dock använder 
åldersgruppen 0–17 år. 

Resultat 
Åmål har den högsta andelen barn och unga i ekonomiskt utsatta hushåll i Västra Götaland. Ekonomisk utsatthet 
och dålig hälsa har stark samvariation hos såväl vuxna som barn, men orsakssambanden är multifaktoriella. 
Rapporten om Arbetslösheten i Åmål (H Huzell 2020) beskriver den utsatta situationen i Åmål. De satsningar som 
har genomförts under året i utvecklingsjobb Åmål och Ung framtid Åmål har gett resultat trots pandemi‐
situationen, med en viss minskning av antal hushåll med försörjningsstöd samt utbetalt försörjningsstöd. 
Nyckeltalet visar dock ett mycket oroande resultat, som kräver fortsatta, konkreta och samordnade aktiviteter för 
en hållbar samhällsutveckling i Åmåls kommun. 
 

2. Ingen hunger 

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart 
jordbruk. 

 
 

Analys av det globala målet 
Övervikt och fetma är en riskfaktor för att drabbas av ett flertal sjukdomar och är en av de främsta 
orsakerna till förlorade friska levnadsår i Sverige. Övervikt och fetma ökar i stort sett i alla grupper, men är 
också ojämlikt fördelad. 

Övervikt och fetma innebär en ökad risk att drabbas av ohälsa och är en av de främsta orsakerna till 
sjukdomsbördan och förtida död i Sverige. Övervikt och fetma ökar bland annat risken för typ 2‐diabetes, 
cancer och hjärt‐/kärlsjukdom, men även social stigmatisering och dess konsekvenser. 

Övervikt i sig ökar också risken för att utveckla fetma. För barn och unga med övervikt och fetma är risken 
stor att övervikt och fetma kvarstår i vuxen ålder, men också att det påverkar den fysiska och psykiska 
hälsan. För gravida kvinnor innebär övervikt och fetma, förutom en risk för deras hälsa, även ökad risk för 
graviditets‐ och förlossningskomplikationer och negativ påverkan på barnet. 

Ohälsan relaterad till övervikt och fetma belastar individer och samhället. Övervikt och fetma ökar i stort 
sett i alla åldrar och en stor del av orsaken finns att hämta i vår miljö. Som samhället är utformat riskerar 
fler att få övervikt och fetma. Det finns även tydliga skillnader i förekomsten av övervikt och fetma i olika 
grupper och var i landet man bor. Övervikt och fetma har alltså betydelse för den ojämlika hälsan. 
 
Slutsats 
Nyckeltalen visar en betydande ökning av andel invånare med fetma i Åmåls kommun. Sedan 2015 har 
invånarnas BMI ökat både för kvinnor och för män. Den största ökningen har dock skett för kvinnor, andel 
(%) från 15 till 27 med fetma, det vill säga BMI 30 eller högre. 

Övervikt och fetma innebär en ökad risk att drabbas av ohälsa och är en av de främsta orsakerna till 
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sjukdomsbördan och förtida död i Sverige. Övervikt och fetma påverkar både den fysiska och psykiska 
hälsan och har betydelse för den ojämlika hälsan. 

För att bromsa utvecklingen av övervikt och fetma krävs ett långsiktigt förebyggande arbete. Arbetet 
behöver bedrivas av ett flertal aktörer och sektorer i samhället; allt från förskola, skola och arbetsliv till 
hälso‐ och sjukvården, transportsektorn, livsmedelsindustrin och det civila samhället. 
 

Nyckeltal 

Invånare med fetma, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Två olika undersökningar med jämförbara resultat är inkluderade i statistiken. 
Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro (den så kallade CDUST‐regionen) har Liv & Hälsa (LV) som 
datakälla, med urval av invånare 18–84 år vilket avser år T. Resten av landet som har källa folkhälsomyndigheten 
(HLV), och med urval på invånare 16–84 år, avser år T–3 till T. BMI beräknas enligt: vikt (i kg) dividerat med längd 
(m2) i kvadrat. Extremvärden exkluderas i beräkningen så att en person måste vara mellan 101 och 249 cm samt 
väga mellan 30 och 200 kg för att ingå. Antal som beräknats ha ett BMI 30 eller högre enligt ovan dividerat med 
antal som besvarat frågan. För kommuner används tilläggsurval vilka förekommer oregelbundet, därför viktas 
andelarna efter antal svar per år. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt Liv & Hälsa (LH) 
 
Resultat 
Nyckeltalet visar en betydande ökning av andel invånare med fetma i Åmåls kommun. Sedan 2015 har invånarnas 
BMI ökat både för kvinnor och för män. Den största ökningen har dock skett för kvinnor, andel (%) från 15 till 27 
med fetma, d v s BMI 30 eller högre. Nyckeltalet visar en kraftig ökning och oroande trend, framförallt för kvinnor. 
 

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet från Jordbruksverket omfattar arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder 
och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av 
ekologiska produkter. 

Resultat 
I Åmåls kommun finns större andel ekologiskt odlad åkermark jämfört med riket. Under perioden 2014 till 2019 har 
andelen ökat från 47 % till 85 % i Åmåls kommun. I riket har en ökning från 18 % till 21 % skett under samma period.

 

  



Åmåls kommun, Uppföljning av Agenda 2030 9(45) 

3. Hälsa och välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

 
 

Analys av det globala målet 
Medellivslängden används ofta som ett sammanfattande nyckeltal för hälsoläget i befolkningen. 
Befolkningens självskattade hälsa ger en mer aktuell beskrivning av nuläget. En mängd faktorer påverkar 
hur människor skattar sitt allmänna hälsotillstånd, som socioekonomisk status, bostadsområde, graden av 
socialt och emotionellt stöd och stress. 

Andelen unga vuxna med psykisk ohälsa i Åmåls kommun är hög och likaså unga med ekonomiskt bistånd. 
Ekonomisk utsatthet och psykisk hälsa har stark samvariation hos såväl vuxna som barn. En uppväxt i 
fattigdom innebär ofta mindre handlingsfrihet och kan påverka barns känsla av trygghet. 

Effekterna av sjukskrivning riskerar också att spilla över till efterkommande generationer. Forskning har 
visat att barn till föräldrar som i stor utsträckning fått sin försörjning från sjukförsäkringen löper en högre 
risk att själva nyttja försäkringen än andra. 

För att förebygga ångest, sömnbesvär och annan psykisk ohälsa, krävs ett livsloppsperspektiv som omfattar 
alla åldrar, från tidig barndom till sen ålderdom, med såväl främjande som förebyggande arbete. Insatser 
kan inriktas på olika nivåer. Att öka tillgängligheten till psykologisk kompetens i primärvården kan 
underlätta för människor att söka hjälp i ett tidigt skede. Om besvären upptäcks i ett tidigt skede kan det 
räcka med rådgivning. Både ångesttillstånd och sömnbesvär kan behandlas med kognitiv beteendeterapi 
(KBT) vilket kan fungera som alternativ till förskrivning av lugnande medicin. 

För att främja hälsa och förebygga psykiska besvär kan även samhällsplaneringen vara av betydelse. Att 
skapa trygga närområden med grönområden som uppmuntrar till fysisk aktivitet och rekreation kan bidra 
till att minska ångest och andra psykiska besvär. Det är också viktigt att bryta isolering för äldre genom olika 
former av mötesplatser. 

För att främja psykiskt välbefinnande är det viktigt att skapa trygga miljöer i skolan med goda relationer till 
andra barn och vuxna. Utvecklingsarbetet kan handla om att utveckla första linjens stöd. Det innebär att 
skolan, barn‐ och elevhälsan, socialtjänsten och vården arbetar tillsammans för att erbjuda hälsofrämjande 
och förebyggande tidiga insatser med Familjecentralen och kommunens ungdoms‐ och vuxencentral 
(UngVux) som den gemensamma arenan. Exempel på främjande och förebyggande arbeten är att erbjuda 
olika former av föräldrastöd. Detta kan gynna både barnens och föräldrarnas psykiska hälsa och motverkar 
risk för generationsupprepning. Andra förebyggande insatser är att öka tillgången till psykologisk 
kompetens i skola och primärvård, bryta isolering och öka känslan av delaktighet och meningsskapande. 

Mål 3 sammanfaller med ett av de prioriterade områden Förbättrad psykisk hälsa som anges i 
kommunstyrelsens anvisningar till verksamhetsplan år 2021. Aktörer som föreslås planera aktiviteter är 
förskola, skola inkl. barn‐ och elevhälsa, gymnasium, socialtjänst, vård och omsorg, kultur, teknik och fritid, 
arbetsmarknadsförvaltning, fastighetsbolag, i samverkan med barnmorskemottagning och 
mödravårdscentral, barnavårdscentral, vårdcentral, barnmedicin, barn‐ och ungdomspsykiatri, 
ungdomsmottagning, tandhälsovård, etcetera. 

Målet sammanfaller således även med den centrala ledningsgruppens uppdrag (KS 2019/286) att ta fram 
en kommunövergripande handlingsplan med konkreta åtgärder, långsiktiga satsningar och aktiviteter för 
att bryta strukturarbetslösheten. Forskningen om sambanden mellan arbete, arbetslöshet och hälsa är 
omfattande. Exempelvis finns studier som pekar på att arbetslöshet ökar risken för hjärt‐/kärlsjukdomar, 
psykisk ohälsa, ohälsosamma levnadsvanor och dödlighet. Insatser med koppling till hälsa och arbete 
beskrivs även under målområde 8. 
 
Slutsats 
Statistikunderlaget visar att medellivslängden har minskat för kvinnor i Åmåls kommun. Medellivslängden 
för män i Åmåls kommun ligger under riket och socioekonomiskt jämförbara kommuner. Det har även skett 
en betydande minskning av invånare med bra självskattat hälsotillstånd – särskilt bland kvinnor. 
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Regelbunden behandling med sömn‐/lugnande medel är betydligt högre än riket. Likaså är försäljningen av 
antibiotika till kvinnor i Åmåls kommun betydligt högre än riket. Tyvärr signalerar båda dessa resultat brist 
på ändamålsenliga behandlingsinsatser som tillgodoser invånarnas behov enligt aktuella medicinska 
behandlingsriktlinjer. 

Andelen unga vuxna med psykisk ohälsa är hög och likaså unga med ekonomiskt bistånd. Ekonomisk 
utsatthet och psykisk hälsa har stark samvariation hos såväl vuxna som barn. Forskningen om sambanden 
mellan arbete, arbetslöshet och hälsa är omfattande. Arbetslöshet ökar risken för hjärt‐/kärlsjukdomar, 
psykisk ohälsa, ohälsosamma levnadsvanor och dödlighet. Det är av stor vikt att bryta denna utveckling för 
att kunna sikta på en hållbar samhällsutveckling i Åmåls kommun, genom konkreta aktiviteter inom 
målområdet. Dessa konkreta åtgärder, långsiktiga satsningar och aktiviteter samordnas i den 
kommunövergripande handlingsplanen för att bryta strukturarbetslösheten. 
 

Nyckeltal 

Medellivslängd kvinnor, år 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet från SCB beskriver beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen för kvinnor födda i 
Sverige. 
 
Resultat 
Medellivslängden för kvinnor i Åmåls kommun är 84 år, vilket är i nivå med riket. Forskningen om sambanden 
mellan arbete, arbetslöshet och hälsa är omfattande. Exempelvis finns studier som pekar på att arbetslöshet ökar 
risken för hjärt‐/kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, ohälsosamma levnadsvanor och dödlighet. I regel har människor 
som arbetar bättre hälsa än de som saknar ett arbete, men det beror inte alltid på att arbete i sig är hälsosamt. Att 
arbeta förutsätter en rimligt god hälsa och de som har sämre hälsa kan inte alltid få ett arbete. En vanlig invändning 
mot sambandet är därför att det finns en hälsoselektion, där människor med någon form av ohälsa har svårare att 
få arbete eller lättare att bli arbetslösa. Men även med hänsyn till en sådan selektion kvarstår arbetslösheten som 
bestämningsfaktor till ökad ohälsa och för tidig död. 
 

Medellivslängd män, år 
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Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet från SCB beskriver beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen för män födda i Sverige. 
 
Resultat 
Medellivslängden för män i Åmåls kommun är 79 år mot rikets 80. Forskningen om sambanden mellan arbete, 
arbetslöshet och hälsa är omfattande. Exempelvis finns studier som pekar på att arbetslöshet ökar risken för hjärt‐
/kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, ohälsosamma levnadsvanor och dödlighet. I regel har människor som arbetar bättre 
hälsa än de som saknar ett arbete, men det beror inte alltid på att arbete i sig är hälsosamt. Att arbeta förutsätter 
en rimligt god hälsa och de som har sämre hälsa kan inte alltid få ett arbete. En vanlig invändning mot sambandet 
är därför att det finns en hälsoselektion, där människor med någon form av ohälsa har svårare att få arbete eller 
lättare att bli arbetslösa. Men även med hänsyn till en sådan selektion kvarstår arbetslösheten som 
bestämningsfaktor till ökad ohälsa och för tidig död. 
 

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet beskriver andel pågående sjukfall över 60 dagar med psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar i slutet av december respektive år. Källa: Försäkringskassan. 

Resultat 
Under 2018 minskade andelen långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, 
till 49 %, vilket visar ett positivt trendbrott. 

 

Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Antalet expedieringar mot recept av läkemedel i ATC‐grupp J01 exkl. J01XX05 som skett under året vid apotek i 
Sverige till personer som var folkbokförda i kommunen dividerat med medelbefolkningen. Medelbefolkningen 
innebär genomsnittet av antal invånare 31 december för innevarande respektive föregående år. I måttet ingår 
dosrecept men ej förskrivning av djurläkemedel och annan förskrivning utförd av veterinärer. Avser öppenvård. 
Omfattar inte läkemedel ordinerade i slutenvård eller dispenserade från läkemedelsförråd, jourmottagningar och 
liknande. Läkemedel som förskrivits men ej hämtats ut ingår inte. Källa: Socialstyrelsens läkemedelsregister och 
SCB. 

Resultat 
Nyckeltalet visar en oroande trend, där försäljningen av antibiotika ökar för kvinnor i Åmål jämfört med riket. 
Resultatet kräver insatser enligt Västra Götalandsregionens behandlingsrekommendationer STRAMA, för en hållbar 
samhällsutveckling i Åmåls kommun. 
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Regelbunden behandling med sömn‐/lugnande medel kommun, antal personer/1000 inv 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet sammanställs från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Antal personer 20–79 år med regelbunden och 
hög användning av sömn‐/lugnande medel, per 1000 invånare. Bensodiazepiner är accepterade standardmedel vid 
kortvarig behandling av sjukliga ångesttillstånd och tillfälliga sömnstörningar. En överdriven förskrivning kan leda till 
biverkningar och ökad risk för missbruk och beroende. Regelbundna användare definieras som antal personer 20–
79 år som hämtat ut recept på i genomsnitt 0,5 dygnsdoser bensodiazepiner per dag. Högkonsumenter definieras 
som antal personer 20–79 år som hämtat ut recept på i genomsnitt 1,5 dygnsdoser bensodiazepiner per dag. 
Åldersstandardiserade värden. 
 
Resultat 
Nyckeltalet visar ett oroande resultat, där kvinnor i Åmål behandlas med sömn‐/lugnande medel i betydligt större 
omfattning än riket. Resultatet kräver konkreta och samordnade aktiviteter enligt Regional Medicinsk Riktlinje, 
RMR, för psykisk ohälsa för en hållbar samhällsutveckling i Åmåls kommun. 
 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet  

Självskattat allmänt hälsotillstånd visar hur människor uppfattar sin egen hälsa. En mängd faktorer påverkar hur 
man skattar sitt allmänna hälsotillstånd, som socioekonomisk status, bostadsområde, graden av socialt och 
emotionellt stöd och stress.  

 
Resultat 
Nyckeltalet visar ett oroande resultat, med en nedåtgående trend och en betydligt lägre självskattad hälsa än riket. 
Särskilt oroande är den nedåtgående trenden för kvinnor. Resultatet kräver konkreta och samordnade aktiviteter 
för en hållbar samhällsutveckling i Åmåls kommun. 
 

4. God utbildning för alla 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

 
 

Analys av det globala målet 
Det finns ett tydligt samband mellan hälsa och lärande. Att uppnå behörighet till gymnasieskolan är en 
skyddsfaktor mot att drabbas av psykosociala och ‐somatiska problem längre fram i livet samtidigt som det 
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är ett första steg mot en gymnasieexamen. Att uppnå behörighet till gymnasiet (den lägsta 
behörighetsnivån till gymnasieskolans yrkesprogram) ökar möjligheterna till arbete och egen försörjning 
eller vidare studier efter genomförd skolgång. Svaga utbildningsresultat ökar även risken för bland annat 
arbetslöshet, missbruk och kriminalitet. 

Åmåls kommuns kommunala grundskola bedöms av Skolverket ha tre av fem skolenheter som är särskilt 
utsatta utifrån socioekonomiska faktorer och vårdnadshavarnas utbildningsnivå (att jämföras med Rinkeby, 
Södertälje, Rosengård). På grundskolenivå arbetar verksamheten intensivt med kompensatoriska insatser 
för eleverna på dessa skolenheter liksom på de övriga två då de har en liknande situation. Nyckelfaktorer är 
en hög grad av förståelse för och kompetens kring skolans uppdrag av god undervisning och 
kompensatoriska insatser samt det demokratiska och sociala uppdraget hos all personal. 

På gymnasienivå lyckas Karlbergsgymnasiet förhållandevis väl i sitt uppdrag att ge samtliga elever en 
gymnasieexamen inom tre år (79 % i förhållande med riket, 59 %) alternativt att de är anställningsbara i 
direkt anslutning till avslutade studier. Karlbergsgymnasiet arbetar aktivt för att alla elever ska uppnå detta 
med åtgärder, där framförallt nyanlända uppmanas att gå ytterligare ett år för att nå gymnasieexamen då 
de eleverna är i behov av mer tid, framförallt i engelska. 

En utmaning är att få bättre uppföljning av studieresultat för elever som går på annan gymnasieskola, såväl 
kommunal som fristående. Idag saknas system för informationsutbyte kring elevers studieresultat mellan 
elevens hemkommun och aktuell gymnasieskola. Karlbergsgymnasiet har ett pågående utvecklingsarbete 
kring uppföljning av dessa elevers studieresultat samt de elever som hoppar av studierna och därmed 
hamnar inom ramen kommunens aktivitetsansvar, KAA. 

Tidiga samordnade insatser för barn och unga har mycket stor betydelse och är avgörande för att bryta 
generationsupprepning av såväl utanförskap som arbetslöshet. Detta målområde är ett av de prioriterade 
områden Fullföljda studier som anges i kommunstyrelsens anvisningar till verksamhetsplan år 2021. Åmåls 
kommun och primärvården har väl utvecklade arenor för samverkan kring barn och unga i form av 
Familjecentral och UngVux. För att ytterligare stärka denna samverkan har kommunen beviljats 
projektmedel för målgruppen barn 6–12 år. För att ytterligare öka samordningen av insatser för ungdomar i 
behov av stöd från flera av kommunens olika verksamheter samt externa aktörer arbetar barn‐ och 
utbildningsförvaltningen tillsammans med välfärds‐ och arbetsmarknadsförvaltningen i Europeiska 
socialfondens projekt Ung Framtid Åmål, UFÅ. Där erbjuds exempelvis de insatser till de ungdomar som 
ingår i kommunens aktivitetsansvar. 

Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för placerade barn senare i livet är hur de lyckas i skolan. En 
fullföljd gymnasieutbildning har en stor inverkan på ungdomars möjligheter till arbete och ett gott vuxenliv. 
Detta målområde är ett av de prioriterade områden Fler i arbete som anges i kommunstyrelsens 
anvisningar till verksamhetsplan år 2021. 

Bilden som beskrivs ovan präglar även vuxenutbildningen i Åmåls kommun. Flyktingvågen år 2016 och 
framåt, där Åmål var bland de tio kommuner som tog emot flest flyktingar i förhållande till folkmängd 
gjorde att sfi‐verksamheten på kort tid femdubblades. I denna målgrupp varierar skolbakgrunden från 
personer med akademisk utbildning till personer som i princip inte har någon skolbakgrund alls och därmed 
har olika lång väg till egenförsörjning. 

Vuxenutbildningen har ett aktivt arbete med fokus på flexibilitet och individualisering och som utgår från 
en gemensam värdegrund där alla ska vidare antingen i studier eller i arbete. Digitaliseringen har de 
senaste åren påverkat utvecklingen i positiv riktning samtidigt som nya hinder måste överbryggas. 
Yrkesutbildningarnas betydelse för att människor kommer vidare och får en första anställning är oerhört 
viktig. Utbildningar i egen regi inom vård och omsorg, banteknik, lokalvård, svets gör att människor växer, 
utvecklas och som tidigare konstaterats höjer livskvaliteten så att människor blir delaktiga i samhället. 
 

Slutsats 
Nyckeltalen visar att grundskolan och gymnasieskolan behöver fortsätta sitt långsiktiga arbete med att 
möta alla barn och elevers behov och aktivt arbeta med insatser för att uppnå en högre grad av trygghet 
och studiero bland eleverna, öka elevernas måluppfyllelse i grundskolan samt öka andelen elever som 
uppnår gymnasiebehörighet, gymnasieexamen alternativt är anställningsbara i direkt anslutning till 
avslutade gymnasiestudier. 
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Vuxenutbildningen behöver fortsätta sitt arbete med att utveckla möjligheterna till olika typer av studier 
med utgångspunkt i kommuninvånarnas, näringslivets och kommunala verksamheters olika behov av 
kompetensutveckling.  

 

Nyckeltal 

Barn 1–5 år inskrivna i förskola, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Andel barn 1–5 år som är inskrivna i förskola i Åmåls kommun. 
 
Resultat 
Andelen barn 1–5 år som är inskrivna i förskola i Åmåls kommun ligger i nivå med riket.  

Förskola är ett alternativ till barnomsorg, vilken är lagstadgad för kommunen att erbjuda för alla barn 1–5 år under 
förutsättning att vårdnadshavare studerar, arbetar eller deltar i värnpliktstjänstgöring. Allmän förskola, avgiftsfri 15 
timmar per vecka erbjuds alla barn 3–5 år. 

Den officiella statistiken för år 2020 släpps först i april 2021. 

 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet  
För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, 
engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Uppgiften avser elever folkbokförda i 
kommunen. 
 
Resultat 
Andelen elever i åk 9 som våren 2020 var behöriga till yrkesprogram minskade från 83 % till 78 % under år 2020, att 
jämföra med rikets 85 %. Åmåls kommun utmärker sig genom att pojkar i högre grad än flickor uppnår behörighet 
till yrkesprogram. klarar sig bättre än flickor (82 % jämfört med 75 %). En förklaring till det försämrade resultatet är 
en årskurs med stora behov under hela sin grundskoletid såväl elever i kommunal skola som i fristående skola där 
grundskolan i Åmåls kommun inte har lyckats kompensera behovet trots tidiga och stora insatser, åtgärder på ett 
sådant sätt att alla elever når kunskapsmålen och gymnasiebehörighet. 

Resultaten i årskursen är överlag oerhört differentierade, både för flickor och för pojkar. En stor andel flickor har 
anmärkningsvärt höga meritpoäng (över 270) medan majoriteten av flickorna har klart lägre meritpoäng och även 
en låg måluppfyllelse. Den här fördelningen kan man se såväl över hela årskursen som i enskilda klasser. 

Pojkarnas resultat vad gäller meritvärde är mer jämna, även om det bland pojkar finns en grupp pojkar som har 
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mycket höga meritvärden (över 250) om än dock inte lika höga som flickorna. 

Konstateras kan att en av utmaningarna för undervisande lärare har varit att anpassa undervisningen efter 
elevernas stora variation i sina förutsättningar samt att undervisningen trots allt i hög grad har lyckats med att 
möta elevers olika behov varav en hög andel högpresterande elever av båda könen. 

Ett stort antal elever har dock trots att de ej når gymnasiebehörighet gjort en storartad insats i skolan med särskilda 
insatser och stöd och har därmed stora möjligheter att klara barn‐ och utbildningsnämndens mål om att nå 
gymnasieexamen inom fyra år alternativt vara anställningsbar i samband med avslutade gymnasiestudier. 
 

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet  
Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på 
påståendet Jag känner mig trygg i skolan, dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. 
Uppgifterna kommer från Skolinspektionens Skolenkät. 
 
Resultat 
Målet är att alla barn och elever ska känna sig trygga i respektive verksamhet varför trygghet och studiero samt 
likabehandling är ett utvecklingsområde inom skolans systematiska kvalitetsarbete, enligt skollagen. Resultaten för 
åk 9 har förbättrats sedan 2016 men ligger fortfarande förhållandevis lågt. 

I de undersökningar som verksamhet grundskola gör årligen kring trygghet och studiero kan ingen enskild orsak till 
resultatet i Skolverkets enkät konstateras. I 2020 års skolenkät ökar andel positiva svar från 76 % år 2018 till 82 % år 
2020 i jämförelse med riket, 79 % år 2020. Resultatet är en indikator på att det systematiska arbetet med insatser 
och åtgärder för att öka graden av trygghet hos samtliga elever på Kristinebergskolan ger resultat men att arbetet 
behöver fortsätta och utvecklas utifrån elevernas behov.  

 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet  
Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för 4 år sedan som tagit examen inom 4 år, inkl. 
IM dividerat med antal folkbokförda elever. 

Resultat 
I riket, år 2020 tar 70 % av eleverna från hemkommunen examen inom 4 år. I Åmål, år 2020 tar 66 % av eleverna 
examen inom 4 år med fördelningen kvinnor 78 % och män 59 %. Då Karlbergsgymnasiet har en betydligt högre 
andel elever som tar examen inom tre år så är ett utvecklingsområde att ytterligare följa upp de elever från Åmåls 
kommun som går på andra gymnasieskolor för att kunna följa deras studier och säkerställa att studierna avslutas i 
tid och med en gymnasieexamen alternativt att de är anställningsbara i direkt anslutning till avslutade studier. 
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5. Jämställdhet 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

 
 

Analys av det globala målet 
Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, 
utan att föreställningar om kön begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning utan också om att uppmärksamma attityder, 
normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män inom samhällets olika 
områden. Därför bedrivs arbetet för jämställdhet ofta med två olika fokus, där det ena hjälper oss att skapa 
en tydlig bild av olika situationer och förhållanden med hjälp av mätbara faktorer, medan det andra 
problematiserar och granskar vilka normer och värderingar som ligger bakom de redovisade siffrorna. 
Varken kvinnor eller män utgör några enhetliga grupper. En människas möjligheter i livet påverkas också av 
vilken socioekonomisk grupp man tillhör, var i landet man bor, liksom av etnicitet, ålder, sexuell 
orientering, funktionsförmåga och annat som faller inom ramen för diskrimineringsgrunderna. I arbetet 
med jämställdhet är det därför viktigt att reflektera över hur alla dessa kategorier samverkar med varandra. 
Först då är det möjligt att förstå hur ojämlikhet skapar olika förutsättningar för grupper eller individer. 

Målet för jämställdhetsarbetet är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma 
samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, 
arbete och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I grunden handlar jämställdhetsarbetet om att 
omfördela makt och resurser för att uppnå målen. 

Skärningen mellan jämställdhet och integration är särskilt viktig eftersom kvinnor med utländsk bakgrund 
är mest utsatta. Nationell analys visar att dessa kvinnor har lägre inkomster, sämre ekonomisk standard, 
sämre (otrygg) boendesituation, svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, sämre hälsa och löper 
större risk att utsättas för våld. Denna ojämställdhet synliggörs inte minst genom resultaten för mål 3 Hälsa 
och välbefinnande. 
 
Slutsats 
För Åmåls kommuns möjlighet att uppnå jämställdhet genom att kvinnor och män har samma 
förutsättningar att arbeta heltid behöver det påbörjade utvecklingsarbetet fortgå. 

 

Nyckeltal 

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) 
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Beskrivning av nyckeltalet  
Heltidsarbetande (100 % faktisk sysselsättningsgrad) månadsavlönade inom kommunen totalt dividerat med 
sysselsatta månadsavlönade, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser alla kommunalt anställda i 
november månad. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKR:s personal‐ och 
lönestatistik (novemberstatistiken). 
 
Resultat 
Andelen heltidsarbetande inom Åmåls kommun låg år 2018 för första gången över snittet för riket. Den ökande 
andelen kvinnor som arbetar heltid beror till största delen på införandet av heltid som norm för anställda inom 
kommunals avtalsområde inom välfärds‐ och arbetsmarknadsförvaltningen, där arbetet med att gå från en 
deltidsorganisation till heltidsorganisation påbörjades år 2016. Inom kommunstyrelseförvaltningen kommer 
kostenheten att implementera heltid som norm för anställda inom kommunals avtalsområde med start under år 
2021. 
 

6. Rent vatten och sanitet 

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. 

 
 

Analys av det globala målet 

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för 
människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens 
livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom 
och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera 
som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred. 

En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom 
och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. I synnerhet drabbas 
kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till förlorade 
inkomstmöjligheter och missade skoldagar. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för 
människors hälsa och utveckling 

Åmåls kommun jobbar mot målet genom att ta fram vattenskyddsområden för de kommunala 
dricksvattentäkterna, samt genom att driva projekt för att förbättra status i kommunens vattendrag. 
Kommunen kan i det arbetet ta på sig en större roll än att driva projekt på kommunal mark och i centrala 
Åmål. Många vattendrag har sämre status än god till följd av människans förändring av vattendragens form, 
som uträtningar och flottledsrensning, eller vandringshinder i form av dammar och felaktigt lagda 
vägtrummor. Privata fastighetsägare har sällan ekonomiska möjligheter eller intresse att själva driva projekt 
för att riva ut vandringshinder eller anlägga fiskvägar. Här kan kommunen, i samråd med fastighetsägare, 
initiera projekt och söka ekonomiskt stöd för att återställa möjligheten för fisk att vandra i de värdefulla 
vattendrag som listas i Naturvårdsprogrammet. Ett sådant arbete skulle direkt ge resultat inte bara i det 
globala målet, utan även i de nationella miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt‐ och 
djurliv samt starkt bidra till att uppfylla miljökvalitetsnormen enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 
 
Slutsats 
Kommunen måste prioritera arbetet med att ta fram vattenskyddsområden för de kommunala 
dricksvattentäkterna. Kommunen bör också initiera eller delta i projekt för att förbättra vandrings‐ och 
spridningsmöjligheter för vattenlevande organismer i vattendrag och sjöar. Genom att åtgärda 
vandringshinder och riva ut hinder som inte längre fyller något syfte kan stora förbättringar åstadkommas 
vad gäller ekologisk status i sjöar och vattendrag. 
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Nyckeltal 

Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet beskriver andel aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman som har vattenskyddsområde 
i förhållande till aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman. Källa: Länsstyrelsen. 
 
Resultat 
Åmåls kommun har fem kommunala vattenverk, varav två är ytvattentäkter och tre är grundvattentäkter. Ingen av 
de kommunala vattentäkterna har ett beslutat vattenskyddsområde. Arbete med att ta fram vattenskyddsområden 
pågår och hänsyn till skydd av vatten tas vid tillsyn av miljöfarliga verksamheter. 
 

Vattenförekomster med god status, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Antal sjöar och vattendrag med god ekologisk status och grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ 
status, i procent av antal sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster totalt. En vattenförekomst med koppling 
till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. Klassning görs 
successivt under en flerårscykel, och i Kolada redovisas för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under 
cykeln. Varje kommun och län kommer därför till exempel att ha samma resultat alla år 2010–2016. Cykel 1 avser 
2004–2009, cykel 2 2010–2016 och cykel 3 2017–2021. Källa: Länsstyrelsernas vatteninformationssystem Sverige, 
VISS. 

 
Resultat 
I Åmåls kommun har 49 % av vattenförekomsterna god status att jämföra med rikets 41 %. 
Ofta är det vandringshinder och hydromorfologiska förändringar som gör att vattenförekomsten inte uppnår god 
status. 
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Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Antal grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status i procent av antal grundvattenförekomster 
totalt. En grundvattenförekomst med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun 
eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, och i Kolada redovisas för varje år i en 
cykel det resultat som tagits fram under cykeln. Varje kommun och län kommer därför till exempel att ha samma 
resultat alla år 2010–2016. Cykel 1 avser 2004–2009, cykel 2 2010–2016 och cykel 3 2017–2021. Källa: 
Länsstyrelsernas vatteninformationssystem Sverige, VISS. 
 
Resultat 
Sverige och Åmåls kommun har i dagsläget bra grundvatten med avseende på kemisk och kvantitativ status. Det är 
viktigt att alla arbetar för att bevara statusen på dessa grundvattenförekomster. 

 

7. Hållbar energi för alla 

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. 

 
 

Analys av det globala målet 

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta 
flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande 
tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt 
väntas öka med 37 % till år 2040. 

En stor andel utsläpp av växthusgaser kommer från sättet som fossil energi utvinns, omvandlas och 
används. Utveckling av förnybara energilösningar blir kontinuerligt billigare, mer tillförlitliga och 
effektivare. Genom att ändra på vilket sätt energi produceras och konsumeras kan tillgång till el och 
energitjänster säkerställas för alla, utan att skada planeten. 

Åmåls kommun arbetar mot målet genom Energieffektiviseringsstrategin (2014–2020) och Energi‐ och 
klimatstrategin (2017–2030). Enligt strategin ska kommunen minska energianvändningen för byggnader 
och teknisk försörjning med 25 % till 2030. Energieffektivisering i Åmåls kommuns verksamheter sker i 
byggnader och teknisk försörjning. Åmåls Kommunfastigheter AB, ÅKAB, genomför energikonverteringar av 
fastigheter från direktverkande el till mer effektiva system som fjärrvärme eller värmepumpar. År 2019 
genomfördes en utredning om förutsättningar för installation av solceller. Under år 2020 har ÅKAB 
installerat solceller på tre fastigheter. Teknik‐ och fritidsförvaltningen arbetar bland annat med utbyte av 
befintlig gatubelysning från energikrävande natriumlampor till effektiv LED‐armatur. 

Kommunen behöver arbeta mer med systematisk uppföljning av energi‐ och klimatstrategin, för att få en 
samlad bild av i vilka verksamheter det går bra och var det kan behövas ytterligare insatser. 
 
Slutsats 
Åmåls kommun ligger mycket väl till vad gäller elavbrottstid och produktion av fjärrvärme av förnybara 
energikällor. Kommunen ligger också väl under riksgenomsnittet vad gäller slutanvändning av energi per 
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invånare. Avsaknad av tung och elintensiv industri avspeglar sig i nyckeltalen för energiförbrukning och 
elförbrukning per invånare. 
 

Nyckeltal 

Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Andel förnybar fjärrvärmeproduktion på värmeverk. Produktion av förnybara bränslen, dividerat med total 
produktion. Oavsett producent, produktion i megawattimmar (MWh), inom det geografiska områdets gränser. För 
att skatta produktion av förnybara bränslen, har andel förnybar bränsleanvändning vid fjärrvärmeproduktion 
använts. Källa: Energimyndigheten och SCB. 
 
Resultat 
Andel fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom Åmåls kommun uppgick år 2019 till 99,6 % jämfört med 
rikets 87 %. Resultatet innebär att kommunen når målet på 98 % förnyelsebara bränslen till egna byggnader och 
teknisk försörjning. 

 

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Slutanvändning av energi totalt mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antal invånare i kommunen. Avser 
total slutanvändning av energi som sker inom det geografiska områdets gränser. Källa: Energimyndigheten och SCB.
 
Resultat 
Slutanvändningen av energi per invånare ligger runt 25 MWh och ingen trend kan utläsas ännu. Små kommuner 
med stora industrier hamnar högt på listan och Grums toppar med 438 MWh per invånare. 
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Slutanvändning av el inom det geografiska området, MWh/inv 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Slutanvändning av el mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med invånare i kommunen. Avser slutanvändning av 
el som sker inom det geografiska områdets gränser. Källa: Energimyndigheten och SCB. 
 
Resultat 
Under 2018 ligger slutanvändningen av el inom Åmåls kommuns geografiska område på 10 MWh per invånare. 
jämfört med 16 MWh per invånare i riket och drygt 13 MWh för socioekonomiskt jämförbara kommuner. Små 
kommuner med elintensiv industri hamnar högt på listan. 
 

Slutanvändning av fjärrvärme inom det geografiska området, MWh/inv 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Slutanvändning av fjärrvärme mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med invånare i kommunen. Avser all 
slutanvändning av fjärrvärme som sker inom det geografiska områdets gränser. Källa: Energimyndigheten och SCB. 
 
Resultat 
Slutanvändning av fjärrvärme var inom Åmåls kommun 3 MWh under åren 2016–2018 att jämföra med rikets 4 
MWh under samma period. 
 

Slutanvändning av förnybara bränsletyper inom det geografiska området, MWh/inv 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Slutanvändning av förnybara bränsletyper mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med invånare i kommunen. 
Avser slutanvändning av förnybara bränsletyper som använts inom det geografiska områdets gränser. Här avses 
förnybara bränslen som inte omvandlats till el eller fjärrvärme. Bland förnybara bränsletyper finns till exempel 
etanol, bioolja, trädbränsle, returflis, pellets, biogas, rötgas. Källa: Energimyndigheten och SCB. 

 



Åmåls kommun, Uppföljning av Agenda 2030 22(45) 

Resultat 
Slutanvändning av förnybara bränsletyper som inte omvandlats till el eller fjärrvärme inom Åmåls kommun var 
2018 3 MWh per invånare, jämfört med rikets 10 MWh per invånare. 

 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla. 

 
 

Analys av det globala målet 
Forskningen om sambanden mellan arbete, arbetslöshet och hälsa är omfattande. Exempelvis finns studier 
som pekar på att arbetslöshet ökar risken för hjärt‐/kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, ohälsosamma 
levnadsvanor och dödlighet. I regel har människor som arbetar bättre hälsa än de som saknar ett arbete, 
men det beror inte alltid på att arbete i sig är hälsosamt. Att arbeta förutsätter en rimligt god hälsa och de 
som har sämre hälsa kan inte alltid få ett arbete. En vanlig invändning mot sambandet är därför att det 
finns en hälsoselektion, där människor med någon form av ohälsa har svårare att få arbete eller lättare att 
bli arbetslösa. Men även med hänsyn till en sådan selektion kvarstår arbetslösheten som bestämningsfaktor 
till ökad ohälsa och för tidig död. 

Hälsan är också avgörande för nyanländas etableringsprocess där arbete är av betydelse för möjligheten att 
vara delaktig i samhället. Utan en god hälsa kan det vara svårt att lära sig svenska och en dålig hälsa kan 
försvåra möjligheterna att skaffa och behålla ett arbete. Arbete bidrar till att utveckla relationer mellan 
människor och till människors identitet och sociala liv vilket kan extra viktigt för den som är ny i ett land. 
Delaktighet, egenmakt och självständighet är viktiga faktorer som förbättrar hälsan som i sin tur underlättar 
etableringen. 

Hälsa, arbete och integration hör ihop – på samhällsnivå har sysselsättningsgraden stor betydelse för 
tillväxt och hållbar utveckling. Den höga och varaktiga arbetslösheten i kommunen har bidragit till ökad 
ojämlikhet och ett polariserat Åmål. Kommunstyrelsen gav hösten 2019 ett uppdrag till 
kommunledningskontoret att, i samverkan med välfärds‐ och arbetsmarknadsförvaltningen, utreda 
arbetslöshetssituationen i kommunen. Karlstads Universitet anlitades som expertresurs i arbetet och 
presenterade sin rapport i maj 2020. I samband med denna redovisning presenterades slutsatser angående 
arbetslöshetssituationen som kan vara vägledande för fortsatta åtgärder. 

Mål 8 sammanfaller med det högst prioriterade området Fler i arbete som anges i kommunstyrelsens 
anvisningar till verksamhetsplan år 2021. Aktörer som föreslås planera aktiviteter är alla kommunala 
verksamheter som möjliggör arbete och studier; vuxenutbildning, arbetsmarknad, socialtjänst, förskola, 
skola, näringsliv och kommunikation, kultur, teknik och fritid, fastighetsbolag. Även externa aktörer som 
näringsliv och civilsamhällets organisationer omfattas. Målet sammanfaller även med den centrala 
ledningsgruppens uppdrag (KS 2019/286) att ta fram en kommunövergripande handlingsplan med konkreta 
åtgärder, långsiktiga satsningar och aktiviteter för att bryta strukturarbetslösheten. 

Fullföljda studier och arbete är två av de viktigaste skyddsfaktorerna för att bibehålla en god hälsa. Ju 
längre unga personer befinner sig utan sysselsättning, desto större är risken att drabbas av olika sociala 
problem och permanenta svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Studier visar även konsekvenser 
för bland annat risk för ohälsosamma levnadsvanor såsom rökning och alkoholbruk bland unga. Även unga 
som studerar eller är yrkesverksamma påverkas av hög ungdomsarbetslöshet genom att framtidstron kan 
minska eller oron för att bli arbetslös öka. Detta samband ses i synnerhet bland unga kvinnor. Mål 8 berör 
således även det prioriterade området Fullföljda studier som anges i kommunstyrelsens anvisningar till 
verksamhetsplan år 2021. Berörda aktörer som föreslås formulera målsättningar och planera aktiviteter är 
huvudmän för skolväsende och folkbildning: verksamhetsområden som arbetar med utbildning, näringsliv 
och kommunikation, arbetsmarknad och socialtjänst. Även externa aktörer som näringslivets organisationer 
samt civilsamhället omfattas. 
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Slutsats 
Statistikunderlaget visar att långtidsarbetslösheten fortsatt är bland de högsta i landet. Andelen invånare 
16–24 år som varken arbetar eller studerar är betydligt högre än riket. Den höga och varaktiga arbets‐
lösheten i kommunen har bidragit till ökad ojämlikhet och ett polariserat Åmål. Situationen är långsiktigt 
ohållbar ur både samhällsekonomiskt perspektiv och med hänseende till folkhälsan i kommunen. På 
samhällsnivå har sysselsättningsgraden stor betydelse för tillväxt och hållbar samhällsutveckling. Det är av 
stor vikt att bryta denna segregerande utveckling för att kunna sikta på en hållbar samhällsutveckling i 
Åmåls kommun. 

För Åmåls kommuns möjlighet att nå ekonomisk hållbarhet och utvecklingsstyrka är det absolut nödvändigt 
att kraftigt öka andelen kommuninvånare som förvärvsarbetar genom konkreta aktiviteter inom 
målområdet. Dessa konkreta åtgärder, långsiktiga satsningar och aktiviteter samordnas i den 
kommunövergripande handlingsplanen för att bryta strukturarbetslösheten. 

 

Nyckeltal 

Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%) av bef. 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet från Arbetsförmedlingen redogör för andel invånare i åldern 25–64 år som i mars respektive år varit 
öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader. 
 
Resultat  
Under hösten 2019 gjordes även en fördjupad analys av nyckeltalet som visar hög arbetslöshet och 
långtidsarbetslöshet över tid för olika grupper, bland annat inrikes födda. Det har varit en svag utveckling av 
förvärvsarbetande senaste decenniet, framförallt bland män 2012–2014. Statistiken omfattar många nyanlända där 
få kommit i arbete. Nyckeltalet visar en fortsatt ökad långtidsarbetslöshet som kräver ytterligare konkreta och 
samordnade aktiviteter för en hållbar samhällsutveckling i Åmåls kommun. 

 

Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet  
Myndigheten för ungdoms‐ och civilsamhällesfrågor, Mucf, redovisar andel invånare i åldern 16–24 år som under 
kalenderåret inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad 
eller studerat svenska för invandrare mer än 60 timmar. 
 
Resultat 
Under 2017 var andelen UVAS i åldersgruppen 16–24 år i Åmåls kommun totalt 7,66 %, varav 9,5 % var kvinnor och 
6,1 % var män, vilket är en minskning med 3,1 procentenheter från 2016. Fördjupade analyser visar en generell 
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utflyttning av unga, bland annat studiemotiverade elever som studerar vidare efter gymnasiet. 
Resultatet kräver ytterligare konkreta och samordnade aktiviteter för en hållbar samhällsutveckling i Åmåls 
kommun. 

 

Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet anger antal förvärvsarbetande i åldern 20–64 år dividerat med antal invånare i åldern 20–64 år den 31 
december. Med förvärvsarbetande avses folkbokförda personer i kommunen med löneinkomst av anställning under 
november månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistik, RAMS. 
 
Resultat 
Nyckeltalet visar ett oroande resultat med fortsatt låg andel förvärvsarbetande invånare. Resultatet kräver 
ytterligare konkreta och samordnade aktiviteter för en hållbar samhällsutveckling i Åmåls kommun. Målsättningen 
är att individer med ekonomiskt bistånd i allt större utsträckning ska komma i egen försörjning med hjälp av 
arbetsmarknadspolitiska insatser som ska ha ett tydligt syfte och mål utifrån individens förutsättningar och behov. 
 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja 
innovation. 

 
 

Analys av det globala målet 

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida 
utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer 
inkluderande och hållbara. 

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som 
miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan 
bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig 
teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. 
 
Slutsats 
Tillgången till bredband i kommunen är relativt god och ligger något över riksgenomsnittet år 2019. 
Företagsklimatet i Åmål ligger i sverigetopp år 2019 och företagarna är nöjda med kommunens service och 
myndighetsutövning. För att arbeta mot det globala målet med hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur behöver samverkan mellan näringsliv och kommun kring de övriga globala målen utvecklas 
och stärkas. 
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Nyckeltal 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet beskriver andel av kommunens hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund
 
Resultat. 
Under år 2019 var andelen i Åmåls kommun 78 % att jämföras med 75 % i riket. 
 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet utgörs av kommunrankning, enkätundersökningen Insikt och företagarnas helhetsbedömning av 
servicen i myndighetsutövningen (skala 0–100). 
 
Resultat 
Utfallet för år 2019 är 84, att jämföra med rikets 73. 

 

10. Minskad ojämlikhet 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

 
 

Analys av det globala målet 

De sociala skillnaderna fortsätter öka. Sverige är det land i västvärlden där skillnaden i inkomst vuxit 
snabbast sedan 1990‐talet. Polarisering ger en sämre social sammanhållning med otrygghet, social oro och 
bristande tillit. Låg tillit till andra människor har i flera studier visat sig ha samband med fysisk och psykisk 
ohälsa samt ökad dödlighet. Saknas tillit finns också risk att människor drar sig undan socialt och sluter sig 
till den grupp där de eventuellt fortfarande upplever tillit till. En hög tillit till medmänniskor kan därför 
fungera som ett sammanhållande kitt i samhället. Ett tillitsfullt samhälle kan lättare bygga upp 
gemensamma välfärdssystem. När människor känner förtroende för välfärdssystemen så tenderar de även 
att lita mer på andra människor. Studier visar att den mellanmänskliga tilliten är lägre bland unga (16–29 
år) jämfört med vuxna. 
 



Åmåls kommun, Uppföljning av Agenda 2030 26(45) 

Positiva samband finns mellan hälsa och en rad olika sociala aspekter, till exempel gemenskap, inkludering 
och integrering, där de mänskliga relationerna men också bostadsområdets utformning har betydelse. När 
man skapar möjligheter till fysiska mötesplatser i vardagen för människor med olika ålder, kön, bakgrund 
och sociala och ekonomiska förutsättningar, minskar den mentala och sociala distansen mellan invånarna. 
Det stärker förutsättningarna för förtroende och relationer till varandra, och ökar tryggheten, tilliten och 
den sociala sammanhållningen. Och omvänt: Om grupper med olika förutsättningar, bakgrund och social 
position lever alltmer segregerat, kan det istället bidra till bristande tillit mellan olika grupper i samhället. 

Nationell analys visar att det finns stora socioekonomiska skillnader när det gäller självskattad hälsa. Det 
allmänna hälsotillståndet varierar utifrån olika diskrimineringsgrunder, exempelvis ålder och födelseland. 
Framförallt finns stora skillnader mellan gruppen med eller utan funktionsnedsättning. Endast 42 % av 
personer med funktionsnedsättning anger att hälsan är god. När det gäller medellivslängd för personer 
med en psykiatrisk diagnos har inte medellivslängden ökat på samma sätt som i den totala befolkningen. 
Personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning har ofta sämre hälsa och ökad dödlighet. 

Tillit påverkas även av invånarnas upplevelse av insyn och inflytande på beslut och verksamheter inom 
kommunen. Inflytande och delaktighet i samhället är centrala områden för människors hälsa, och det finns 
tydliga kopplingar mellan upplevd delaktighet och hälsa. 

Den varaktiga och höga arbetslösheten har bidragit till ökad ojämlikhet i Åmål, vilket bland annat 
återspeglas i den höga inkomstspridningen i kommunen. Rapporten om arbetslöshetssituationen beskriver 
den komplexa och ohållbara samhällsutvecklingen. Flera förklaringsmodeller beskriver problemet. 
Ungdomsarbetslösheten i Åmål är mycket hög – inte minst beroende på att de mer studiesvaga unga 
stannar kvar. Flickorna och de unga kvinnorna utgör en särskild utsatt grupp i jämförelse med övriga landet, 
både när det gäller behörighet till gymnasiet och när det gäller utanförskap. Rapporten beskriver även risk 
för generationsupprepning och en polarisering mellan grupper i samhället vilket är ett problem som 
kommunen har att hantera inte minst i skolan, som får bära ett stort ansvar och försöka minska eller 
kompensera dess negativa effekter. 

Mål 10 sammanfaller med det högst prioriterade området Fler i arbete, som anges i kommunstyrelsens 
anvisningar till verksamhetsplan år 2021 samt centrala ledningsgruppens uppdrag (KS 2019/286) att ta fram 
en kommunövergripande handlingsplan med konkreta åtgärder, långsiktiga satsningar och aktiviteter för 
att bryta strukturarbetslösheten. 
 
Slutsats 
Statistikunderlaget/nyckeltalen visar att de sociala skillnaderna fortsätter att öka, vilket bland annat 
återspeglas i den höga inkomstspridningen i kommunen. 

Segregationen ger en sämre social sammanhållning med otrygghet, social oro, bristande tillit och ett lågt 
socialt kapital i Åmål. Regional statistik visar att invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra är 
betydligt högre i Åmål jämfört med VG och norra hälso‐ och sjukvårdsområdet. På motsvarande sätt bidrar 
en ökad tillit, tolerans och det sociala kapitalet till platsens utveckling. 

Rapporten om arbetslöshetssituationen beskriver den komplexa och ohållbara samhällsutvecklingen. Det är 
av stor vikt att bidra till ökad jämlikhet, genom konkreta aktiviteter inom målområdet. Dessa konkreta 
åtgärder, långsiktiga satsningar och aktiviteter samordnas i den kommunövergripande handlingsplanen för 
att bryta strukturarbetslösheten. 
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Nyckeltal 

Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Resultaten är 4‐årsmedelvärden hämtade från Folkhälsomyndighetens nationella enkät Hälsa på lika villkor. 
 
Resultat 
Resultatet visar en positiv trend att avsaknaden av tillit minskar och närmar sig riket. Statistikunderlag från norra 
hälso‐ och sjukvårdsnämnden, HSN, visar dock att lågt socialt kapital (tillit) är högre i Åmåls kommun (36 %) jämfört 
med genomsnittet för Västra Götaland (28 %) och norra HSN (26 %). 

 

Ginikoeffecient, index 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Indexet är ett ekonomiskt mått på ojämlikhet och används för att jämföra inkomstspridning. Ett lågt värde innebär 
mindre skillnader och ett högt värde större. 
 
Resultat 
Utfallet i Åmåls kommun ligger sedan lång tid tillbaka över genomsnittet för riket och socioekonomiskt jämförbara 
kommuner. Resultatet för Åmåls kommun placerar kommunen i den fjärdedel av kommunerna som har högst 
värde, det vill säga högst inkomstspridning mellan invånarna. Detta är ett mycket oroande resultat, som kräver 
åtgärder för att minska polarisering och uppnå jämlika levnadsvillkor i Åmåls kommun. 
 

11. Hållbara städer och samhällen 

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

 
 

Analys av det globala målet 

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 % år 2050. 
Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala 
klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som 
behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. 

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, 
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offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och 
samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna 
säkra och hållbara för framtiden. 

Utsläppen av små partiklar (< 2,5 mikrometer) till luft har minskat med 59 % i riket sedan år 1990. Största 
källan till utsläpp av små partiklar är egen uppvärmning, och då särskilt i form av vedeldning. Trots att 
småskalig vedeldning för uppvärmning är vanligt i kommunen så ligger utsläppen av små partiklar till luft väl 
under rikets genomsnitt, vilket är bra. 

Utsläppen av kväveoxider (NOx) till luft har minskat med 54 % i riket sedan år 1990. Här är transporter den 
största källan, följt av utsläpp från industri. I Åmåls kommun är totalutsläppen av kväveoxider per person 
ungefär hälften av riksgenomsnittet. Trafik utan köbildningar och avsaknad av tung industri kan vara en del 
av förklaringen till det goda resultatet. 

Åmåls kommun arbetar mot målet bland annat genom att integrera hållbarhetskriterier i arbete med 
översikts‐ och detaljplaner, övervaka luftkvaliteten i Åmåls tätort, satsa på utbyggnad av cykelbanor och 
genom att utveckla och tillgängliggöra parker och grönytor i tätorterna. En potentialstudie för hållbart 
resande i Västra Götalandsregionen 2018 visade att 47 % av Åmåls befolkning kan nå sin arbetsplats med 
cykel inom 15 minuter. 
 
Slutsats 
Den negativa trenden för demografisk försörjningskvot är bekymmersam. En åldrande befolkning och stor 
utflyttning av unga ligger bakom siffrorna. För att vända trenden behöver kommunen kunna erbjuda 
arbetstillfällen och attraktiva boendemiljöer för att t. ex. examinerade studenter ska återvända till 
kommunen. 

För att minska problem med trångboddhet i flerbostadshus är det viktigt att satsa på byggande av hållbara 
och prisvärda bostäder för alla plånböcker. 

Med korta avstånd och goda förutsättningar för cykelpendling till och från arbete och skola bör kommunen 
satsa på att öka andelen cyklande. Att få fler att välja cykeln som transportmedel inom Åmåls tätort skulle 
förutom ytterligare förbättrad luftkvalitet även ge positiva effekter på folkhälsan. Med en så koncentrerad 
stadskärna som Åmåls tätort har ska inte bilen vara förstahandsvalet för att transportera sig inom staden. 

 

Nyckeltal 

Demografisk försörjningskvot 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0–19 år och antal personer 65 år 
och äldre dividerat med antal personer 20–64 år. Önskvärt är ett lågt värde. Källa: SCB. 
 
Resultat 
Trenden är stadigt negativ sedan 2015. En åldrande befolkning och stor utflyttning bland unga ligger bakom den 
negativa trenden. 
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Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Totala emissioner av PM2.5 (partiklar 2.5 mikrom.) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska 
området delat på invånare. Ibland kan enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt. Källa: RKA har 
beräknat utsläpp per invånare med data från Nationella emissionsdatabasen och SCB. 
 
Resultat 
Utsläpp till luft av partiklar mindre än 2,5 mikrometer var under 2018 totalt 2,25 kg/invånare, jämfört med rikets 
2,96 kg. 

 

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området 
delat på invånare. Ibland kan enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt. Källa: RKA har beräknat 
utsläpp per invånare med data från Nationella emissionsdatabasen och SCB. 
 
Resultat 
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) var under 2017 totalt 10,23 kg/invånare, jämfört med rikets 20,27 kg. 
 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

Säkerställa hållbara konsumtions‐ och produktionsmönster. 

 
 

Analys av det globala målet 

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men människor har inte nyttjat dessa på ett 
ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad planeten klarar av. Cirka en tredjedel av den mat som 
produceras slängs idag. Att uppnå hållbar utveckling kräver att människan minskar sitt ekologiska fotavtryck 
genom ett förändrat produktions‐ och konsumtionsmönster. 

Hållbar produktion och konsumtion av varor innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och 
ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad 
sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Denna omställning är en nödvändighet för att 
minska negativ påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. 
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Åmåls kommuns arbete mot målet finns beskrivet i Avfallsplan 2017–2022 Säffle och Åmåls kommuner. 
Detaljerade mål finns för att minska mängden avfall, öka återanvändning, möjliggöra återvinning av 
matavfall och avloppsslam samt minska material till deponi. 

Den totala mängden insamlat hushållsavfall i kommunen ligger en bit över riksgenomsnittet. För fraktionen 
insamlat mat‐ och restavfall ligger Åmål tydligt över riksgenomsnittet, men för andelen insamlat 
hushållsavfall för materialåtervinning ligger kommunen tydligt under riksgenomsnittet. Här behövs analys 
av varför det ser ut så, och hur kommunen kan arbeta vidare för att nå målen i avfallsplanen. 

Kostenheten har utfört mätningar av matsvinn på förskola och skola under mars och oktober månad 2019, 
resultatet har redovisats i verksamhetssystemet Hantera. Mätningar visar på ett totalt matsvinn (servering 
och tallrikssvinn) på cirka 58 gram per portion vid lunchservering. Resultatet ska redovisats för förskolan 
och skola, åtgärder och målsättning togs fram under år 2020. I Västra Götalandsregionens och 
Länsstyrelsens kampanj Kommunernas klimatlöften har ett mål om maximalt 45 gram matsvinn per portion 
sats för år 2021. 

Ett arbete  med att granska och utveckla menyerna för förskola och skola, kostenheten ska minska sin 
klimatpåverkan med 13 % fram till år 2020 utifrån Naturvårdsverkets projekt Klimatklivet. 
 
Slutsats 
Många av nyckeltalen mäter avfallsmängder, vilka är avhängiga föregående konsumtion. För att öka 
hållbarheten i konsumtionsledet krävs att konsumenterna görs medvetna om hur det går att konsumera 
mer hållbart. För det avfall som kommer in behöver kommunen jobba med att öka möjligheten till 
återanvändning, återvinning och hållbar energiutvinning. Att separera och samla inmatavfall för 
energiutvinning är ett steg mot mer cirkulär ekonomi. Att öka materiallivslängden genom återbruk är ett 
annat. 

I andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ryms en målkonflikt. Kommunen som inköpare 
har en viktig roll för att främja ekologisk odling, men är också en viktig aktör för att upprätthålla en lokal 
produktion. En liten andel ekologisk grönsaksodling i det geografiska området innebär att det är svårt att 
välja både ekologiskt och närproducerat. 

 

Nyckeltal 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet anger antal kilogram insamlat hushållsavfall per invånare i kommunen. I hushållsavfall ingår mat‐ och 
restavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall och jämförligt avfall från affärer, kontor, industrier och 
restauranger. Dessutom ingår den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, 
tidningar, elavfall, batterier etcetera). Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in‐
/utpendling. Källa: Avfall Sverige. 
 
Resultat 
Antal kilogram insamlat hushållsavfall per justerat invånarantal i kommunen var i Åmåls kommun 552 kg år 2019 att 
jämföras med 503 kilogram i riket. 
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Insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier), kg/person 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Antal kilogram insamlat farligt avfall inkl. elavfall och batterier per justerat invånarantal i kommunen. Avser farligt 
avfall från hushåll. Farligt avfall avser exempelvis småkemikalier, vatten‐ och lösningsmedelsbaserad färg, 
oljehaltigt avfall, impregnerat trä och asbest samt batterier och elavfall. Exempel på el‐avfall är kylskåp och frysar, 
vitvaror, TV, mobiltelefoner, glödlampor och lågenergilampor. Batterier avser bärbara och inbyggda batterier samt 
bilbatterier. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in‐/utpendling. Källa: Avfall Sverige. 
 
Resultat 
Under år 2019 samlade Åmåls kommun in 37 kg farligt avfall per person vilket var avsevärt högre jämfört med 
riksgenomsnittet på 25 kg. Siffrorna fluktuerar mycket mellan åren och ingen trend kan urskiljas. 
 

Insamlat förpackningar och returpapper, kg/person 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Antal kilogram insamlade förpackningar och returpapper per justerat invånarantal i kommunen. Avser 
förpackningar och returpapper som omfattas av producentansvar och samlas in via återvinningsstationer samt 
fastighetsnära insamling. Förpackningar avser förpackningar av papper, plast, glas och metall. Invånarantalet 
justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in‐/utpendling. Källa: Avfall Sverige via Förpacknings‐ och 
tidningsinsamling, FTI, och i förekommande fall kompletterande uppgifter från kommunen avseende fastighetsnära 
insamling. 
 
Resultat 
I Åmåls kommun samlades det under år 2019 in 69 kg förpackningar och returpapper per person att jämföra med 
riket där siffran ligger på 68 kg per person. Nyckeltalet ligger relativt stabilt, ytan tydlig trend av ökning eller 
minskning. 
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Insamlat grovavfall, kg/person 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Antal kilogram insamlat grovavfall per justerat invånarantal i kommunen. Avser grovavfall från hushåll samt därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet till exempel affärer, kontor, industrier och restauranger med mera. Med 
grovavfall avses trädgårdsavfall, utsorterat trä, övrigt brännbart, wellpapp, metallskrot, gips, planglas, 
kommunplast, deponirest samt övrigt grovavfall. Insamlingen sker främst via kommunens bemannade 
återvinningscentraler men även via fastighetsnära hämtning (till exempel grovsoprum, utställning av container, 
kampanjhämtning ett eller ett par gånger per år). Jämförligt avfall från annan verksamhet innebär exempelvis 
trasiga möbler från ett företags personalrum. Däremot ingår till exempel inte byggavfall från snickeriföretaget. 
Många kommuner har dock svårt att särskilja detta och därför kan det ibland ingå i siffran som redovisas. 
Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in‐/utpendling. Källa: Avfall Sverige. 
 
Resultat 
Under perioden 2015 till 2019 har det i Åmåls kommun samlats in mindre grovavfall per person jämfört med riket. 
År 2019 samlades det in 199 kg per person i Åmåls kommun att jämföra med rikets 210 kg per person. Mellan 2017 
och 2019 ses en ökande trend. 
 

Insamlat mat‐ och restavfall, kg/person 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Antal kilogram insamlat mat‐ och restavfall per justerat invånarantal i kommunen. Avser mat‐ och restavfall 
(tidigare benämnt kärl‐ och säckavfall) från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet till 
exempel affärer, kontor, industrier och restauranger mm. Med mat‐ och restavfall avses såväl brännbart restavfall 
(hushållssopor) samt matavfall som samlas in av kommunen. Det samlas vanligen in i kärl eller säck men även andra 
insamlingssystem används som container, tank, sopsug och underjordiska behållare. Invånarantalet justeras med 
hänsyn till fritidshus, gästnätter och in‐/utpendling. Källa: Avfall Sverige. 
 
Resultat 
Antal kg insamlat mat‐ och restavfall per justerat invånarantal i kommunen har de senaste 5 åren legat omkring 250 
kg i Åmåls kommun, med en svagt positiv trend. År 2019 samlades det in 247 kg per person att jämföra med rikets 
199 kg per person. 
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Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Antal kilogram hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inklusive biologisk behandling dividerat med 
totalt antal kilogram insamlat hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i procent. I procenttalet ingår 
också den så kallade rejekten, det vill säga den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat 
materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat‐ och restavfall (inklusive så kallat jämförligt avfall från bland annat 
affärer, kontor, industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall samt den del av 
hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etcetera) även om 
det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Källa: Avfall Sverige. 
 
Resultat 
I Åmåls kommun har det under år 2019 samlats in 30 kg hushållsavfall per person för materialåtervinning jämfört 
med 37 kg per person i riket. En nedåtgående (negativ) trend kan ses sedan 2017. 
 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Kostnad i kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total mängd inköpta livsmedel 
i kommunen, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Med ekologiska livsmedel avses någon av 
märkningarna KRAV, Demeter, EU‐ekologiskt och MSC. Från och med 2015 års siffror dras 1 procentenhet av för de 
kommuner som inte exkluderar oekologisk lagad eller panerad MSC‐fisk. Siffran avser hela året. Avser endast 
kommunens egna inköp, dvs entreprenad ingår inte. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet. Källa: Ekomatcentrum. 
 
Resultat 
Den kommunala verksamheten har växlat över till fler ekologiska basvaror när nya livsmedelsavtalet startade 1 juni 
2018. Under år 2019 har andelen ekologiska livsmedel ökat till 22 %, vilket är en förhållandevis låg nivå jämfört med 
riksgenomsnittet. Detta beror på en målkonflikt mellan valet av ekologiska livsmedel och inriktningen i livsmedels‐ 
och måltidspolicyn där den politiska viljan är att i först hand välja närproducerade svenska livsmedel. Kostenhetens 
egen uppföljning för år 2020 visar efter elva månader att inköp av ekologiska livsmedel motsvarar 23 %, vilket är en 
ökning med 1 procentenhet jämfört med år 2019.  
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13. Bekämpa klimatförändringarna 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

 
 

Analys av det globala målet 

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela civilisationen. Utsläppen av växthusgaser 
fortsätter att stiga och som följd riskeras en global uppvärmning som genomsnittligt överstiger två grader, 
vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, 
vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. 

Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, 
innovation och efterlevnad av klimatförpliktelser kan nödvändiga förändringar för att skydda planeten 
genomföras. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera infrastrukturen vilket kommer 
att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen. 

Kommunkoncernen i Åmål ska minska energiförbrukningen i byggnader, transporter och teknisk 
försörjning. För andelen förnybart bränsle i egna byggnader och teknisk försörjning nåddes målet om minst 
98 % åren 2018 och 2019. Den största andelen utsläpp av koldioxidekvivalenter kommer nu från 
transportsektorn och här syns ingen tydlig minskning . Åmåls kommun har i projektet Fossilfri gränsregion 
tillsammans med övriga kommuner i Fyrbodal och de norska kommunerna i Östfold och Follo åtagit sig att 
bli fossilfria avseende egna transporter senast till år 2030. För att nå det målet måste kommunen öka 
takten i utbytet av fossilbränsledrivna bilar. En övergång till enbart eldrivna bilar inom kommunkoncernen 
är inte realistisk, utan komplement i form av till exempel biogasdrivna fordon kommer att krävas. 

För att genomföra övergången till fossilfria transporter i det geografiska området kommer det också att 
krävas utbyggnad av såväl publik som privat laddinfrastruktur och etablering av tankställen för fordonsgas. 
Möjligheten att ladda elbilar och laddhybrider vid populära besöksmål har potential att stärka kommunen 
som turistmål. Med fler laddhybrider och rena elbilar på marknaden är det även viktigt att ÅKAB kan 
erbjuda sina hyresgäster möjlighet att ladda bilen vid bostaden. En etablering av ett publikt tankställe för 
biogas ger dessutom näringsliv och kommuninvånare möjlighet att välja att göra biogasbil, vilket kan få stor 
positiv effekt både på utsläppen av koldioxid och på antalet miljöbilar i det geografiska området. Åmåls 
kommun behöver arbeta med målet genom upphandling av fordon, som uppfyller den nya 
miljöbilsdefinitionen från den 1 juli 2020, samt genom en förändring av rese‐ och transportmönster. 
Kommunens rese‐ och transportpolicy behöver aktualiseras, göras känd och följas upp tydligare 
tillsammans med en kontinuerlig uppföljning av användandet av privat bil i tjänsten. 

Ett nytt digitalt bokningssystem för fordon infördes i slutet av år 2019. Systemet väljer det smartaste 
resesättet för bokaren beroende på exempelvis hur lång sträckan är och vilka bilar som finns tillgängliga 
samt det mest miljövänliga fordonet. I det nya systemet förenklas uppföljningen av exempelvis 
bränsleförbrukning och nyttjandegrad genom lättillgängliga fordonsanalyser. 

Under år 2020 har andelen digitala möten i kommunens verksamheter ökat, vilket minskat antal körda mil 
med kommunens egna fordon. 
 
Slutsats 
Åmåls kommun behöver snarast få till stånd en etablering av ett tankställe för biogas, för att kunna öka 
omställningstakten till miljöbilar i den egna fordonsflottan och för att näringsliv och kommuninvånare ska 
ha möjlighet att kunna tanka biogas. Kommunen behöver stärka den publika laddinfrastrukturen i det 
geografiska området och ÅKAB behöver arbeta med etablering av laddstolpar för sina hyresgäster så att 
dessa ges möjlighet att köra elbil eller laddhybrid. 
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Nyckeltal 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2‐ekv/inv. 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området, ton CO2‐ekvivalenter per invånare. Växthusgaser totalt är 
det totala utsläppet av växthusgaser (CO2 (fossilt ursprung), CH4, N2O, HFC, PFC och SF6 ) omräknat till 
koldioxidekvivalenter. Ibland kan enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp lokalt. Källa: RKA har beräknat 
utsläpp per invånare med data från Nationella emissionsdatabasen och SCB. 
 
Resultat 
Mellan åren 2015 och 2018 har en minskning skett från 5 till 4 ton CO2‐ekvivalenter per invånare inom Åmåls 
kommun, jämfört med riket som har legat på 7 CO2‐ekv per invånare under samma period. 
 

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Från den 1 juli 2018 avser 
uppgiften klimatbonusbilar. För fordon registrerade före den 1 januari 2013 används tidigare miljöbilsdefinition 
(SFS 2004:1364). För fordon registrerade från den 1 januari 2013 används ny miljöbilsdefinition enligt 
vägtrafikskattelagen. Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess 
majoritetsägda bolag. Miljöfordon Sverige har gett möjlighet till kommuner och regioner att komplettera med 
fordon i operationell leasing samt justera för andra avvikelser. Källa: Miljöfordon Sverige, MFS. 
 
Resultat 
Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning var i Åmåls kommun 51 % år 2020 
att jämföras med 32 % i riket. 
 

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) 
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Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet beskriver andel miljöbilar i trafik inom den geografiska kommunen per den 31 december. Från 1 juli 
2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Avser bilar som vid tiden för registrering uppfyllde kraven för miljöbil. Detta 
innebär att bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB 2007 och bilar registrerade 1 
januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för MB 2013. Källa: SCB. 
 
Resultat 
Sedan 2016 har andelen miljöbilar legat stabilt kring 14 %  i Åmåls kommuns geografiska område, jämfört med 13 % 
i riket. 
 

Andel fossilfritt bränsle i transporter inom kommunkoncernen 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Andel fossilfritt bränsle i transporter inom kommunkoncernen. Till fossilfria bränslen räknas el, HVO och biogas. 
 
Resultat 
Andelen fossilfritt bränsle i transporter var år 2018 5,1 %. Under år 2019 ökade andelen till 12,0 %.   

 

Andel förnybart bränsle i byggnader och teknisk försörjning inom kommunkoncernen 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Andel förnybart bränsle i byggnader och teknisk försörjning inom kommunkoncernen 
 
Resultat 
Andelen förnybart bränsle i byggnader och teknisk försörjning inom kommunkoncernen uppgick 2018 till 99,6 %, 
vilket innebär att Energi‐ och klimatstrategins målvärde på 98 % har uppnåtts. 

 

14. Hav och marina resurser 

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. 

 
 

Nyckeltal 

Nyckeltal för uppföljning saknas för kommuner. 



Åmåls kommun, Uppföljning av Agenda 2030 37(45) 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, 
bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk 
mångfald. 

 
 

Analys av det globala målet 

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för livet på jorden. Att tillgodose mänsklighetens 
behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och 
säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad. 

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter 
samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av 
växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Exempelvis så har populationerna av vilda 
ryggradsdjur minskat med 60 % på 44 år. Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll 
för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt‐ och djurarter på land. 

Målet följs upp genom mätning av andel skyddad natur i kommunen. Länsstyrelsen är huvudaktör när det 
gäller områdesskydd i Sverige. För kommunens del är det idag inte aktuellt att bilda ytterligare kommunala 
reservat. Kommunen kan dock arbeta mot målet genom att genomföra insatser för att bevara och utveckla 
de värden som finns i det kommunala naturreservatet Stora och Lilla Bräcke. Under år 2019 har 
förbättringsåtgärder genomförts bestående av exempelvis röjning av stigar, samt röjning av gran och sly på 
flera platser. Två rastplatser har iordningställts samt en ny promenadslinga har anlagts på östra sidan av 
E:45. Under år 2020 inleddes tillsammans med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen arbetet med att ta fram en 
plan för hur naturreservatets olika värden bäst tas tillvara. En omfattande restaurering kommer att inledas 
under år 2021. 

Under hösten 2020 söktes lokala naturvårdsmedel, LONA, för att genomföra en restaurering av 
Mörtebolstjärnet med syfte att öka områdets värde för våtmarkslevande fåglar och därmed även höja 
värdet för besökare. Om medel beviljas kommer en omfattande restaurering att genomföras tillsammans 
med övriga markägare. Målet är att skapa ett tätortsnära besöksmål med högt natur‐ och rekreationsvärde. 

Invasiva främmande arter räknas som ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Som en stor 
fastighetsägare behöver kommunen arbeta med strategisk bekämpning av de EU‐listade arterna jätteloka 
och jättebalsamin. För att gynna Åmålsåns bestånd av den rödlistade flodkräftan (akut hotad) bör 
kommunen även bekämpa mink på egen mark. 

Som skogsägare bör kommunen agera som ett föredöme när det gäller hållbart brukande av kommunens 
skogar. En övergång till hyggesfritt skogsbruk kan vara ett sätt att både gynna den biologiska mångfalden 
och tillvarata den tätortsnära skogens sociala värden. Kommunen äger även betesmark som hyser höga 
värden i form av hävdgynnad kärlväxt‐ och svampflora. Med små restaureringsåtgärder och rätt skötsel 
skulle dessa värden stärkas betydligt. 
 
Slutsats 
Kommunen behöver fortsätta arbetet med att utveckla de mycket höga naturvärden som finns i 
naturreservatet Stora och Lilla Bräcke. Strategiskt arbete med bekämpning av de invasiva växtarterna 
jätteloka och jättebalsamin måste prioriteras. Kommunen bör  också verka för att höga naturvärden på 
kommunal mark som inte är skyddad utvecklas och bevaras. Exempel på sådana områden är 
Mörtebolstjärnet och åkerholmarna på betesmarken vid Tjuke.  
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Nyckeltal 

Skyddad natur totalt, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Areal skyddad natur totalt, dividerat med areal totalt i det geografiska området. Med skyddad natur avses område 
inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Källa: SCB. 
 
Resultat 
Andel skyddad natur har under perioden 2015 till 2019 legat på 5 % i Åmåls kommun att jämföra med rikets 7 % 
under år 2019. Värt att notera är att Åmåls kommun består av ett geografiskt område med stor andel natur jämfört 
med en del andra kommuner. I andel natur tas inte hänsyn till andra faktorer såsom spridningsvägar mellan olika 
värdefulla områden och vilka värden de skyddade områdena innefattar. Stora och Lilla Bräcke naturreservat i 
Ånimskog invigdes år 2016 och blev Åmåls första kommunala naturreservat. Reservatet omfattar cirka 60 hektar. 
 

16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla 
samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

 
 

Analys av det globala målet 
Det är främst kommunerna och regionerna som möter medborgarna i deras kontakt med samhället. Att 
kommunernas verksamheter fungerar rättssäkert och motverkar korruption bidrar till att behålla en tilltro 
till samhällets institutioner. Demokrati och medborgarnas delaktighet är fundament i den kommunala och 
regionala strukturen. 

Andelen invånare som avstår från att gå ut ensam mäts i Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika 
villkor. Andelen har ökat både i Åmåls kommun och i riket. I Åmåls kommun utgörs ökningen av att kvinnor 
avstår. Skillnaden mellan vad kvinnor och män svarar är markant. För att kunna arbeta med att förbättra 
situationen behöver kommunen undersöka om det finns andra faktorer som förenar de kvinnor som avstår 
från att gå ut ensamma, som till exempel ålder, etnicitet eller socioekonomiska faktorer. 
Kommunen fortsätter tillsammans med andra aktörer att planera insatser för att minska känslan av 
otrygghet. 

Arbete med trygghetsfrämjande åtgärder sker bland annat i samverkan inom ramen för ett kris‐ och 
säkerhetsråd, Trygg Åmål. I detta forum diskuteras frågor som exempelvis brottsförebyggande åtgärder, 
gemensamma lösningar i krishanteringen samt nyttjande av resurser exempelvis lokaler. 

I det senaste kommunalvalet ses en stor variation av valdeltagande mellan de olika valdistrikten i Åmåls 
kommun. Denna kan bero på faktorer som till exempel ålder, etnicitet eller socioekonomiska faktorer. För 
att höja valdeltagandet i kommunalvalet behöver kommunen göra noggrannare analyser av vilka 
förutsättningar som påverkar valdeltagandet och planera insatser. Nyckeltalen som berör valdeltagandet 
uppdateras vart fjärde år då val till kommunfullmäktige genomförs. 

Ett av delmålen till mål 16 är att säkerställa att beslutsfattande på alla nivåer är lyhört, inkluderande, 
deltagandebaserat och representativt. Det är något som kommunen behöver arbeta med kontinuerligt. Ett 
förslag kan vara att arbeta med deltagandebaserat beslutsfattande, för att höja tilliten till Åmåls kommun. 
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Att kunna göra sin röst hörd, inte bara under valår, är en vital byggsten av demokratin och att skapa ett 
inkluderande samhälle. 
 
Slutsats 
Det finns anledning att se över möjligheten att följa andra nyckeltal som bedöms vara viktiga för att påvisa i 
vilken grad Åmåls kommun uppnår målet att vara ett fredligt och inkluderande samhälle. 

Kommunen behöver kontinuerligt utveckla sitt arbete med att säkerställa att beslutsfattande på alla nivåer 
är lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt. Att kunna göra sin röst hörd är en vital 
byggsten i demokratin och i ett inkluderande samhälle. 
 

Nyckeltal 

Invånare 16‐84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet beskriver andel invånare 16‐84 år som avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad 
eller på annat sätt ofredad, av de som besvarat frågan. 
 
Resultat 
Andelen invånare som avstår från att gå ut ensam ökar både i Åmåls kommun och i riket under perioden 2016‐
2020. Ökningen i Åmåls kommun utgörs av kvinnornas utfall där en markant ökning noteras med totalt 10 
procentenheter. Under år 2020 är resultatet för kvinnor i Åmåls kommun 39 % och för män 7 %.  

 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet avser antal anmälningar per 100 000 invånare som skett i Åmåls kommun kopplat till dödligt våld, 
försök till mord eller dråp, misshandel, våldtäkt, kvinnofridskränkning, grov fridskränkning, olaga förföljelse, våld 
mot tjänsteman och rån. 
 
Resultat 
Utfallet år 2019 var 927 anmälda våldsbrott i Åmåls kommun (per 100 000 invånare), vilket överstiger uppgiften för 
riket (822). Omräknat till det verkliga antalet för Åmåls kommun innebär cirka 110 anmälda våldsbrott. 
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Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet anger andelen förstagångsväljare, folkbokförda i kommunen, som röstade i senaste 
kommunfullmäktigevalet. Källa: SCB 
 
Resultat 
Mellan valet 2014 och valet 2018 ökade antalet förstagångsväljare som röstade i kommunfullmäktigevalet från 
68,6 % till 76,0 %. Vad ökningen beror på är inte klarlagt, men trenden i riket är ett ökande valdeltagande bland 
förstagångsväljare. Det är alltså inte nödvändigtvis så att insatser från Åmåls kommun ökade valdeltagandet, utan 
troligen handlar det om en nationell trend. 
 
Valdeltagandet bland förstagångsväljare i Åmåls kommun ligger, både vid valet 2014 och valet 2018, under det 
nationella utfallet.  

 

Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%) 

 

Beskrivning av nyckeltalet 
Nyckeltalet beräknas utifrån andel avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och ogiltiga) av röstberättigade. 
Källa: Valmyndigheten och SCB. 
 
Resultat 
Totalt har Åmåls kommun sex valdistrikt. Diagrammet visar valdeltagandet i det distrikt som har lägst valdeltagande 
i kommunalvalen, vilket år 2018 uppgick till 77 %. Deltagandet i kommunalvalen 2014 och 2018 i samtliga valdistrikt 
var högre än riksgenomsnittet. 
 
I kommunalvalet 2018 i Åmåls kommun var det totala valdeltagandet 83 %. I valdistriktet med högst valdeltagande 
var utfallet 87 %. Variationen mellan kommunens valdistrikt är alltså stor, mellan 77 % och 87 %.  
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17. Genomförande och globalt partnerskap 

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. 

 
 

Analys av det globala målet 

Ett av delmålen innebär att föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling. För att klara av 
välfärdsuppdraget och skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling är kommunen beroende av en bred 
samverkan. I kommunstyrelsens anvisningar för verksamhetsplan och budget år 2021 anges ett 
högprioriterat förbättringsområde Fler i arbete inom vilket betydande ansträngningar behöver göras på ett 
koncernövergripande plan. Målsättningen är att bryta strukturarbetslösheten, öka sysselsättningsgraden 
och kraftfullt minska arbetslösheten i Åmåls kommun. För att nå framgång krävs sammansatta, uthålliga 
och koordinerade insatser både från den kommunala organisationen och externa insatser från aktörer 
utanför organisationen, i näringsliv och civilsamhälle. Kommunstyrelsen har gett den centrala 
ledningsgruppen ett uppdrag att konkretisera dessa insatser i en sektorsövergripande Handlingsplanen för 
att bryta strukturarbetslösheten i Åmåls kommun (KS 2019/286). 

Som ett led i att öka kunskapen om de globala målen och skapa diskussion kring agendans olika mål och 
delmål och deras relevans till nämndernas, styrelsens och bolagens olika verksamhetsuppdrag hölls i 
december 2020 en utbildning i Agenda 2030. Denna var riktad till förtroendevalda  (ledamöter och 
ersättare) tillsammans med kommunens förvaltnings‐ och verksamhetschefer.  Under kommande år 
behöver diskussionerna fortsätta och därigenom gemensamt identifiera och prioritera bland kommunens 
olika utvecklingsområden. 

Ytterligare ett delmål innebär att uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig‐privata 
partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället. Nedan beskrivs flera goda exempel på partnerskap 
och samverkan som Åmåls kommun har med externa aktörer och med civilsamhället. 

Dalslands Familjerätt är en verksamhet där samtliga kommuner i Dalsland ingår och samverkar kring 
familjerättsliga frågor. Samverkansformen ger ökad rättssäkerhet, ökad kvalitet och med barnet i fokus. 
Samverkansformen ger det mervärdet som de deltagande kommuner inte enskilt kunnat skapa. 

Dalslands Familjehemsenhet är en verksamhet där samtliga kommuner i Dalsland ingår och samverkar kring 
att rekrytera, utreda, utbilda och handleda egna arvoderade familjehem. Samverkansformen ger ökad 
rättssäkerhet med barnet i fokus, ger ökad kvalitet till ett betydligt billigare pris än om 
Dalslandskommunerna köper konsultstödda familjehem. Samverkansformen ger det mervärdet som de 
deltagande kommuner inte enskilt kunnat skapa. 

Barnahus Fyrbodal är en verksamhet barn och unga under 18 år där åklagare, polis, socialtjänst och hälso‐ 
och sjukvård samverkar kring barn som misstänks varit utsatta för brott. Partnerskapets syfte är att stärka 
barnperspektivet och ge barn och ungdomar den hjälp de behöver genom att berörda myndigheter 
samverkar och strävar efter att ha ett heltäckande professionellt omhändertagande av de som kommer till 
Barnahus Fyrbodal. 

Inom området överförmyndare samverkar kommunerna Bengtsfors, Dals‐Ed, Säffle, Åmål och Årjäng i en 
gemensam överförmyndarnämnd med tillhörande kansli i Åmål. Kommunerna har valt att samarbeta för att 
kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer 
att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden. 

Åmåls kommun har hög arbetslöshet bland ungdomar, låg utbildningsnivå hos vårdnadshavare och hög 
andel personer med psykisk ohälsa. Projektet Tillsammans i första linjen, som pågår åren 2021–2023 med 
stöd av sociala investeringsmedel, har en inriktning mot hälsofrämjande och förebyggande insatser som på 
sikt förbättrar barns och ungas möjligheter att klara grundskolan med godkända betyg. Syftet med 
investeringen är att öka andelen som når behörighet till gymnasieskolans nationella program, tar examen 
och sen går vidare till fortsatta studier eller arbete. Ytterligare ett syfte är att identifiera och undanröja 
hinder för barns möjlighet att vara delaktiga i lärandet och den sociala gemenskapen. Åmåls kommun vill 
med stöd av projektet utveckla samarbetsformer i övergången från barnhälsovård och förskola till elevhälsa 
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och skola samt förbättra tillgänglighet, delaktighet och inkludering för barn. Aktiviteter som ska ske är att 
tillsätta ett team och en koordinator som ska utveckla ett arbetssätt som fokuserar på orosfaktorer snarare 
än riskfaktorer. För att arbeta med tillgänglighet ska två nya arbetssätt testas, en pedagogisk terapihund 
och ett digitalt verktyg, AV1‐robot. Investeringen är ett samverkansprojekt på Familjecentralen mellan 
Åmåls kommun och Åmåls vårdcentral. 

Projektet Ung Framtid i Åmål är ett projekt inom Europeiska Socialfonden som drivs av Individ‐ och 
familjeomsorgen på Åmåls Kommun. Projektet ligger i Programområde 2 ‐ Ökade övergångar till arbete och 
syftar till Europeiska Socialfondens mål att Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet för 
unga (15–24 år) kvinnor och män. Projektets mål är fokuserade kring att individanpassa insatser samt att 
öka samverkan och samordning mellan verksamheterna och externa aktörer. Genom arbetssättet är det 
tänkt att individanpassa insatser för målgruppen genom att använda behovsdriven utveckling för att 
utveckla insatserna tillsammans med deltagarna. Ett mer individanpassat arbetssätt och en förbättrad 
samverkan kring målgruppen förväntas öka målgruppens etablering på arbetsmarknaden samt minska 
skolavhopp och psykisk ohälsa. Inom projektets ramar testas nya arbetssätt för att främja effektivare 
samverkan med och mellan offentliga aktörer, genom att fördjupa kontakterna med civilsamhället 
förväntas man skapa nya vägar att öka målgruppens känsla av sammanhang och delaktighet. Projektet 
pågår från 2020 till 2022. Under genomförandets första period fram till årsskiftet 2020/21 har arbetssättet 
visat sig effektivt. Antalet individer ur målgruppen som har sökt sig till verksamheten har varit över 
förväntan vilket tyder på att arbetsmodellen är attraktiv för målgruppen. Ett fåtal av deltagarna hade redan 
vid årsskiftet gått vidare till arbete eller studier samt upplevt en ökad känsla av sammanhang och 
delaktighet. 

Projektet IN Åmål är en utvecklingsplattform som drivs av Åmåls kommun med stöd av Asyl‐, migrations‐ 
och integrationsfonden under tiden 2020–2022. Målgruppen för projektet är arbetssökande 
tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd som är bosatta i Åmåls kommun. Målet är att effektivisera 
nyanländas etablering i kommunen och korta vägen till egen försörjning. Projektet syftar även till att 
säkerställa att kompetens som efterfrågas av arbetsgivare i Åmåls kommun finns tillgänglig och svarar upp 
mot rekryteringsbehoven både på kort och på lång sikt. Målet är att de modeller och verktyg som utvecklas 
i projektet ska användas i ordinarie verksamhet och att IN Åmål ska fortsätta att vara en guide till effektivt 
inkludering av nyanlända både i arbetslivet och som medborgare i Åmåls kommun. Projektet arbetar aktivt 
för att främja samverkan. Föreningar, arbetsgivare både inom näringslivet och kommunala verksamheter 
allmänheten kan vara med och driva utvecklingen mot ett socialt hållbart samhälle där man trivs och 
känner gemenskap. 

Åmåls kommun har sedan många år ett väldigt nära samarbete med sin vänort i De Pere, USA, främst 
genom samarbeten mellan Karlbergsgymnasiet och De Peres vänortskommitté men även med stadens 
gymnasium. Under år 2020 har det bland annat genomförts digitala möten för att diskutera amerikansk 
historia, USA‐valet och livet på gymnasiet. Under år 2021 planeras en studiecirkel med studenter från De 
Pere och Högskolan Väst där studenterna ska lära sig mer om Sveriges, EU:s och USA:s politiska system. 

Ytterligare exempel inom delmålet finns hos kulturenheten som under år 2021 påbörjar ett kommunalt 
partnerskap med Bergrivier kommun i Sydafrika. Temat kommer kort vara unga kvinnor som står långt från 
arbetsmarknaden och hur man genom kulturen kan nå denna målgrupp i ett steg att närma sig 
arbetsmarknaden men även som ett första steg att komma ut och träffa andra människor . 

För att stärka dialog och samverkan med lokalsamhället har en ny näringslivsutvecklargrupp satts samman 
med representanter från olika positioner inom näringslivet och Åmåls kommun. Bland annat har gruppens 
arbete lett till att skolan (låg‐, mellan‐ och högstadiet, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen) skapat ett 
forum med rektorer samt studie‐ och yrkesvägledare för att skapa större samverkan till näringslivet. 
Gruppen har även drivit fram frågan hur kommunens vägar mot näringslivet kan förenklas och har lett till 
en väg in för näringslivet vad gäller utbildnings‐ och kompetensfrågor till kommunen. 
 
Slutsats  

Ovanstående exempel visar hur Åmåls kommun fokuserar på olika typer av partnerskap och 
samverkansformer med syfte att förbättra för den enskilde individen. Inom de olika partnerskapen och 
projekten har man kommit olika långt, men det är tydligt att det finns en gemensam ambitionsnivå att 
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förändra verksamheten efter brukarens behov och de olika samverkansformerna ska ge den enskilde det 
mervärde som de deltagande aktörerna inte enskilt kan skapa. Det finns mycket att lära från dessa olika 
partnerskap och den samverkan som bedrivs och det är av vikt att sprida goda erfarenheter och kunskaper 
såväl internt i organisationen som externt till kommuninvånare och andra aktörer. 

 

Nyckeltal 

Nyckeltal för uppföljning saknas för kommuner. 
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Nyckeltal i visionsstyrningen med koppling till globala målen 

För att synliggöra förvaltningarnas och verksamheternas arbete med de globala målen i Agenda 2030 kan 
aktuella nyckeltal och aktiviteter i visionsstyrningen märkas mot ett eller flera globala mål.  

I nedanstående tabeller finns exempel på några av de nyckeltal som verksamheterna följde under år 2020 i 
visionsstyrningen med koppling till Agenda 2030, sorterade under de strategiska målen.  

Arbetet med planering av nyckeltal och märkning mot ett eller flera globala mål har intensifierats från och 
med budgetår 2021. 

I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet 

Nyckeltal  Globalt mål  Kommunstyrelse/nämnd 

 Elever i åk 9: Jag känner mig 
trygg i skolan, positiva svar, andel 
(%) 

 4. God utbildning för alla  Barn‐ och utbildningsnämnden 

 Elever i år 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun, andel 
(%) 

 4. God utbildning för alla  Barn‐ och utbildningsnämnden 

 Gymnasieelever med examen 
inom 4 år, hemkommun, andel (%) 

 4. God utbildning för alla  Barn‐ och utbildningsnämnden 

 Barn 1–5 år inskrivna i förskola, 
andel (%) 

 4. God utbildning för alla  Barn‐ och utbildningsnämnden 

Andelen avbrott på SFI   4. God utbildning för alla  Välfärds‐ och 
arbetsmarknadsnämnden 

Andel studerande i gymnasial 
vuxenutbildning som efter kursslut 
kommer ut i självförsörjning via 
arbete/vidare studier. 

 4. God utbildning för alla  Välfärds‐ och 
arbetsmarknadsnämnden 

I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Nyckeltal  Globalt mål  Kommunstyrelse/nämnd 

 Invånare med bra självskattat 
hälsotillstånd, andel (%) 

 3. Hälsa och välbefinnande  Kommunstyrelsen 

 Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet under hela 
året enligt Ekomatcentrum, andel 
(%) 

 12. Hållbar konsumtion och 
produktion 

Kommunstyrelsen 

 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) 
– Totalt – Rättssäkerhet, NKI 

 9. Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 

Bygg‐ och miljönämnden 

 Insamlat hushållsavfall totalt, 
kg/person 

 12. Hållbar konsumtion och 
produktion 

Teknik‐ och fritidsnämnden i Säffle 
och Åmål 

 Vattentäkter med 
vattenskyddsområde, andel (%) 

 6. Rent vatten och sanitet  Teknik‐ och fritidsnämnden i Säffle 
och Åmål 
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Nyckeltal  Globalt mål  Kommunstyrelse/nämnd 

Antal anställda som fortbildats i 
psykisk livräddning, missbruk samt 
våld i nära relationer. 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 4. God utbildning för alla 

 10. Minskad ojämlikhet 

Välfärds‐ och 
arbetsmarknadsnämnden 

Antal elever i årskurs 8 som 
genomgått utbildning i psykisk hälsa 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 4. God utbildning för alla 

 10. Minskad ojämlikhet 

Välfärds‐ och 
arbetsmarknadsnämnden 

Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och 
företagsamhet genom att skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa 
idéer 

Nyckeltal  Globalt mål  Kommunstyrelse/nämnd 

 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) 
– Totalt, NKI 

 9. Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 

Kommunstyrelsen 

 Tillgång till bredband om minst 
100 Mbit/s, andel (%) 

 9. Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 

Kommunstyrelsen 

 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) 
– Livsmedelskontroll – Totalt, NKI 

 9. Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 

Bygg‐ och miljönämnden 

 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) 
– Bygglov – Totalt, NKI 

 9. Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 

Bygg‐ och miljönämnden 

Minskad sjukfrånvaro, det vill säga 
sjukfrånvaron ska minska varje år. 

 3. Hälsa och välbefinnande  Välfärds‐ och 
arbetsmarknadsnämnden 

 Invånare 17–24 år som varken 
arbetar eller studerar, andel (%) 

 8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

Välfärds‐ och 
arbetsmarknadsnämnden 
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Dnr KS 2021/81 

KS § 77 Bokslut 2020  - Teknik- och 
fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att notera 
informationen och godkänner - för Åmåls del - teknik- och fritidsnämndens 
bokslut för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål redovisar bokslut inklusive 
verksamhetsberättelse med uppföljning av övergripande mål samt nämndmål för 
Säffle och Åmåls kommuner. 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med totalt 9 
786 tusen kronor (tkr) vid årets slut, varav Säffle avser + 8 113 tkr och Åmål + 
1 673 tkr. För avgiftskollektiven redovisas ett totalt underskott med - 3 004 tkr, 
varav VA Säffle - 1 794 tkr, VA Åmål - 2 221 tkr, renhållning Säffle + 537 tkr 
och renhållningen Åmål + 474 tkr. 

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 71 672 tkr, varav 52 413 tkr avser 
investeringar i Säffle och 19 259 tkr avser investeringar i Åmål. 

Av Säffles investeringsbudget har 21 236 tkr förbrukats och för Åmåls 17 332 tkr. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2021 § 45 
- Protokollsutdrag teknik- och fritidsnämnden den 16 februari 2021 § 15 
- Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-02-05 
- Måluppföljning bokslut 2020, 2021-02-05 
- Va-redovisning år 2020, 2021-02-05 
- Sammanställning investeringar 2020 Säffle, 2021-02-05 
- Sammanställning investeringar 2020 Åmål, 2021-02-05 
- Balansposter för bokslut 2020, 2021-02-05 

Beslutet skickas till 
Teknik- och fritidsnämnden 
Ekonomichef 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 10
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§ 15 Dnr 2020-000105  

Bokslut år 2020 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål redovisar bokslut inklusive 
verksamhetsberättelse med uppföljning av övergripande mål samt nämndmål 
för Säffle och Åmåls kommuner. 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med totalt  
9 786 tkr vid årets slut, varav Säffle avser 8 113 tkr och Åmål 1 673 tkr. För 
avgiftskollektiven redovisas ett totalt underskott med – 3 004 tkr , varav VA 
Säffle – 1 794 tkr, VA Åmål – 2 221 tkr, renhållning Säffle +537 tkr och 
renhållningen Åmål +474 tkr.  
Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 71 672 tkr, varav 52 413 tkr 
avser investeringar i Säffle och 19 259 tkr avser investeringar i Åmål.  
Av Säffles investeringsbudget har 21 236 tkr förbrukats och för Åmål 17 332 
tkr. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-02-05 
Måluppföljning bokslut 2020, 2021-02-05 
Va-redovisning år 2020, 2021-02-05 
Sammanställning investeringar 2020 Säffle, 2021-02-05 
Sammanställning investeringar 2020 Åmål, 2021-02-05 
Balansposter för bokslut 2020, 2021-02-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nina Andersson (M): Teknik- och fritidsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 
1. Redovisningen av måluppfyllelse och ekonomiskt bokslut 2020 godkänns. 
2. Förslaget till hantering av över- och underskott på investeringsbudget 
2020 för Säffle godkänns. 
3. Överskott från investeringsprojekt 0595 Rep. Betongpelare gångbro med 
159 tkr flyttas till år 2021 för reparation av stenmur vid Strömbron.  



 

Teknik- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 
 

  
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

 

4. Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslaget till hantering av över- 
och underskott på investeringsbudget 2020 för Åmål 
5. Underskottet med – 1 794 tkr för VA Säffle bokförs med 407 tkr mot 
tidigare skuld som finns till Säffles abonnentkollektiv och därmed balanserar 
skulden. Resterande 1 387 tkr bokförs som en fordran på avgiftskollektivet 
6. Överskott med +537 tkr för renhållning Säffle bokförs mot fordran på 
abonnentkollektivet och därmed minskar fordran. 
7. Underskottet med – 2 221 tkr för VA Åmål bokförs med 1 734 tkr mot 
tidigare skuld som finns till Åmåls abonnentkollektiv och därmed balanseras 
skulden. Resterande 487 tkr bokförs som en fordran på avgiftskollektivet 
8. Överskott med +474 tkr för renhållning Åmål bokförs mot tidigare skuld 
som finns till Åmåls abonnentkollektiv och därmed ökar skulden. 
________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål 
 
 



Nyckeltal 2021-01-28

2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020
Säffle Åmål Säffle Åmål Säffle Åmål Säffle Åmål Säffle Åmål

VATTEN OCH AVLOPP

Producerat dricksvatten till nätet, m3 1 314 620 1 122 345 1 276 978 1 147 131 1 338 582 1 159 704 1 307 506 1 105 110 1 261 572 1 088 333
Försåld mängd vatten, m3 814 656 748 119 802 514 741 581 774 663 760 794 792 012 731 328 719 939 669 777
Antal åtgärdade vattenläckor 16 15 24 29 24,00 27 12 12 12
Renad avloppsvattenmängd, m3 2 111 415 1 618 006 2 517 869 1 829 590 2 448 908 1 720 977 3 224 504 2 213 108 3 032 162 1 767 805
Bräddad mängd avloppsvatten, m3 37 - 67 - 457 - 2079 - - -
Energiförbrukning, kwh 2 022 530 1 673 139 2 176 794 1 759 366 2 161 180 1 864 140 2 218 200 1 907 328 2 198 518 1 843 168
Rörlig kostnad vatten och avlopp i Säffle
Förnyelsetakt vatten, år 2221 142 121 186 232,00 129 180 109 326 344
Förnyelsetakt spill, år 1028 180 163 204 222,00 167 147 813 135 299
Förnyelsetakt dag, år - 726 436 - - 1205 1317 1052 2660 141
Förnyelsetakt dag, meter 39,00 34,00 43 38
Förlust (m3/km och dygn) 1,06 1,11 1,01 1,20 1,20 1,18 1,10 1,11 1,15 1,24
*Tidigare redovisad uppgift var felaktig. Summerad elförbrukning för samtliga VA-anläggningar har kontrollberäknats och uppgiften har justerats.
** Hög nederbörd i kombination med sänkt bräddnivå
*** Grov uppskattning baserat på antal bräddtimmar och uppskattat flöde. 2014 förekom felaktig registrering bräddpunkter Norströmsgatan och 
Vassgatan Åmål

RENHÅLLNING

Kärl- och säckavfall (ton) 3 996 3 436 3 810 3 275 3 901 3 214 3 825 3 044 3 647 2 765
Kärl- och säckavfall (kg/inv) 258 270 243 257 249 253 248 241 236 222
Insamlad mängd farligt avfall* (ton) 130 113 126 103 152 124 202 166 168 138



GATA

Väghållning

Totalt hög- och lågtrafikerade gator

och vägar

Storlek på gator och gångbanor, m² 1 067 284 692 300 1 069 260 693 850 1 070 310 693 850 1 070 565 693 850 1 070 565 695 050
Drift, kr/m2 10,37 11,8 8,16 9,75 9,99 11,94 9,08 11,56 7,48 9,02
Kapital, kr/m2 3,09 2,71 5,17 3,01 4,1 3,06 4,45 3,37 4,59 4,07
Totalt, kr/m2 * 13,46 14,51 13,20 12,77 14,09 15 13,53 14,93 12,07 13,09

* Siffrorna är justerade från tidigare underlag 
under året 2014-2015 pga. räknefel

Trafikbelysning

Antal belysningspunkter, st 4 707 3 137 4 775 3 147 4 783 3 155 4 785 3 144 4 795 3 173
Drift, kr/belysningspunkt 921,05 793,56 1374,95 758,12 828,02 815,94 692,84 828,93 780,99 934,56
Kapital, kr/belysningspunkt 83,6 161,59 159,5 146,81 171,94 143,68 175,99 134,38 174,83 130,85
Total kostnad/belysningspunkt 1004,65 955,15 1534,45 904,93 999,96 959,62 868,83 963,31 955,82 1065,41

Årsförbrukning trafikbelysning, kWh 1 496 434 1 263 402 1 458 140 1 191 034 1 443 049 1 296 701 1 467 335 1 128 300
Genomsnittlig årsförbrukn/belysningspkt, 
kWh/st o år 318 403 305 378 302 411 307 359
Årlig kostnad för el-energi gatubelysning, tkr/år 1731 1248 1592 1214 1621 1294 1886,7 1460,5 1881,8 1445,5



Hög-/lågtrafikerade gator och gatubelysning

Säffle - Totala kostnader för drift av gator/hårdgjorda ytor per ytenhet minskade jämfört med 2019 vilket beror på rejält minskad vinterväghållning pga snöfattig vinter. 
Liten del av överskott för vinterväghållning användes för att förstärka andra gatuverksamheter.
Fördelningen mellan drift och investering förändrades fr o m 2017 beroende på nya regler om komponentavskrivning där merparten av beläggningsbudgeten flyttats från drift till investering.

Totalkostnad för gatubelysning per belysningspunkt ökade jämfört med 2019 då vi satsade lite extra på underhåll, kapitalkostnaden minskade något.

Åmål - Totala kostnaden för drift av gator/hårdgjorda ytor per ytenhet minskade jämfört med 2019 vilket beror på att kostnaderna för vinterväghållning blev mycket låga pga utebliven vinter trots kapitalkostnaden för beläggningsarbeten mm ökade. 
Liten del av överskott för vinterväghållning användes för att förstärka andra gatuverksamheter.

Totalkostnad för gatubelysning per belysningspunkt ökade jämfört med 2019 då vi satsade lite extra på underhåll, kapitalkostnaden minskade något.

TRAFIKÄRENDEN

Utfärdade parkeringsanmärkningar 260* 540* 349 1170 273 681 270 817 192 668
P-anmärkningar, intäkt tkr/år 83 174 134 320 96 162 111 225 82 171
Ärenden för flytt/skrotning av nedställda bilar, 
antal/år 50** 45** 45** 25** 24**
Skrotning av bilar, antal/år 23** 24** 21** 11** 20**

Trafikolyckor, tot inrapporterade till STRADA 19 11 20 16 21 9 8 12 8 5
(endast kommunalt vägnät)
Dödsolyckor 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Allvarliga olyckor 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0
Måttliga olyckor/måttliga skador 8 2 5 7 7 3 2 5 1 2
Lindriga olyckor/lindriga skador 10 6 15 9 12 6 5 7 6 3

* Framräknat antal genom att dela intäkt med ca 320 kr/p-anmärkning (alla betalas inte)

** Antalet ärenden och skrotningar gäller Säffle och Åmål tillsammans

Dödsolycka i Åmål 2016 var en cyklist som blev påkörd vid övergångsställe i korsningen Strömstadsvägen/Kvarnholmsgatan







Åmål - Totala kostnaden för drift av gator/hårdgjorda ytor per ytenhet minskade jämfört med 2019 vilket beror på att kostnaderna för vinterväghållning blev mycket låga pga utebliven vinter trots kapitalkostnaden för beläggningsarbeten mm ökade. 



Kod

Ansvar

Slag

Objekt

Ing balans Redovisning

Jan 20 - Mån 13 20

Utg balans

inkl ing b

Ansvar

8 Teknik- o fritidsn skattf -19727964,26 -4054928,96 -23782893,22

Slag

14101 Förrådet säteriv. drivmed 57797,95 14014,37 71812,32

Objekt

_____ 57797,95 14014,37 71812,32

Slag

14104 Bränslelager 163680 -71606,1 92073,9

Objekt

_____ 84792 -16859,88 67932,12

14160 Säffle gästhamn 78888 -54746,22 24141,78

Slag

14107 Förråd städmaterial 111905 -62964,05 48940,95

Objekt

_____ 111905 -62964,05 48940,95

Slag

14110 Förråd Säteriv förbrukn.m 0 0 0

Objekt

Slag

14112 Lager badartiklar 142303,78 -150,02 142153,76

Objekt

14020 Tegnerhallen 99299,73 -99299,73 0

14041 Nya simhallen Säffle 0 85805,55 85805,55

14140 Simhall Åmål 43004,05 13344,16 56348,21

Slag

16640 Övr kortfrist fordr, Tekn 0 0 0

Objekt

Slag

16647 Investeringar Åmål -199642,32 462642,32 263000

Objekt

90010 Småbåtshamn. (taxe) 0 263000 263000

99370 Beläggn.arb högtraf. -96052,62 96052,62 0

99380 Beläggn.arb lågtraf. -103589,7 103589,7 0

Slag

16648 Friskvårdskuponger 7855 -8205 -350

Objekt

_____ 6855 -8205 -1350

14020 Tegnerhallen 1000 0 1000

Slag

17101 Förutbetalda kostnader 39350,5 -39350,5 0

Objekt

_____ 39350,5 -39350,5 0

Slag

17500 Upplupna intäkter 668695,45 -632099,92 36595,53

Objekt

_____ 350070,45 -313474,92 36595,53



14066 Motionsspår Hanebol 318625 -318625 0

Slag

17931 Interimsfordr kund/fakt 0 0 0

Objekt

Slag

19100 Handkassor 2000 -2000 0

Objekt

91320 Handkassa simhall Åmål 2000 -2000 0

Slag

20181 Eget kap Tfn skatt -9140535,21 510999,72 -8629535,49

Objekt

_____ -9140535,21 510999,72 -8629535,49

Slag

20251 Årets res Tfn skatt S 511338,54 -511338,54 0

Objekt

_____ 511338,54 -511338,54 0

Slag

23880 Skuld för inv. bidrag -8014446,4 -641408 -8655854,4

Objekt

14401 Trafiksäkerhetsåtgärder -97835 0 -97835

14402 Trafiksäk.åtgärder 2015 -158500 0 -158500

14403 Östra Storgatan -600000 0 -600000

14404 Busshlpl V Nysäter -150000 0 -150000

14405 Näridrottsplats Nysäter -300000 0 -300000

14406 Konstgräsplan -1080500 0 -1080500

14407 GC bana Svaneholm -101000 0 -101000

14417 Trafiksäkerhetsåtg. 2016 -404626 0 -404626

14418 GC Annelund -604867 0 -604867

14419 Resecentrum -4000000 0 -4000000

14592 Resecentrum laddstolpar -40000 0 -40000

14595 Busshållplats Vårdcentral -175512 0 -175512

14596 Trafiksäkerhetsåtg. 2018 -150000 0 -150000

14599 TS-åtgärd Vintergatan -50000 0 -50000

14600 G:a Åmålsvägen -101606,4 0 -101606,4

14601 GC Annelund etapp 2 0 -641408 -641408

Slag

23890 Ack upplösn av inv.bidrag 824141,49 251274,59 1075416,08

Objekt

14401 Trafiksäkerhetsåtgärder 19635,69 2964,46 22600,15

14402 Trafiksäk.åtgärder 2015 19212,03 4803,02 24015,05

14403 Östra Storgatan 72727,82 18182,21 90910,03

14404 Busshlpl V Nysäter 6060,45 4545,3 10605,75

14405 Näridrottsplats Nysäter 45000 15000 60000

14406 Konstgräsplan 322500 46499,33 368999,33

14407 GC bana Svaneholm 15303,6 3060,4 18364

14417 Trafiksäkerhetsåtg. 2016 36783,39 12261,26 49044,65

14418 GC Annelund 36659,31 18329,54 54988,85

14419 Resecentrum 227708 113853,67 341561,67

14592 Resecentrum laddstolpar 5000 3000 8000

14595 Busshållplats Vårdcentral 17551,2 8775,4 26326,6



Slag

24904 Presentkort simhall -2281 -8889 -11170

Objekt

_____ -2281 -8889 -11170

Slag

24905 Deponi, simhall -4140 -3218 -7358

Objekt

_____ -4140 -3218 -7358

Slag

24911 Ej kont inbet. kassan 0 0 0

Objekt

Slag

24990 Förmedl.medel(IFO) 0 0 0

Objekt

Slag

26110 Utg moms 25% 0 0 0

Objekt

Slag

26200 Utg moms 12% 0 0 0

Objekt

Slag

27410 Löneväxling, pension 0 0 0

Objekt

Slag

29910 Förutbetalda intäkter -69072 -293871,05 -362943,05

Objekt

_____ 0 -224110,97 -224110,97

14052 Karlberg -69072 -69760,08 -138832,08

Slag

29980 Övriga kortfris skulder T -4826915,04 -3018759,78 -7845674,82

Objekt

_____ -4630977,99 -3018759,78 -7649737,77

19536 Ök bostbygg resecent, ÅVS -186097,05 0 -186097,05

64045 Förskott nycklar idrottsh -9840 0 -9840

Ansvar

9 Teknik- o fritidsn affärv -5844920,38 3885556,65 -1959363,73

Slag

12901 Renhållningskärl, gröna 3203000 386470,49 3589470,49

Objekt

_____ 3203000 386470,49 3589470,49

Slag

14105 Kemikalier 212151 106344,61 318495,61

Objekt

_____ 212151 106344,61 318495,61

Slag

14108 Förråd kemikalier Åmål 183709 22543,74 206252,74

Objekt

_____ 183709 22543,74 206252,74

Slag



15910 Osäkra kundfordr, tekn -308935,99 -2754,79 -311690,78

Objekt

_____ -308935,99 -2754,79 -311690,78

Slag

16641 Renh S fordr på kollektiv 3000663,87 -536691,2 2463972,67

Objekt

16610 Fordran avfallskollektiv 2032248,86 -359793,56 1672455,3

16611 Fordran slamkollektiv 968415,01 -176897,64 791517,37

Slag

16643 Va S fordr på kollektiv 0 1386818,56 1386818,56

Objekt

_____ 0 1386818,56 1386818,56

Slag

16644 VA Å fordr på kollektiv 0 487004,56 487004,56

Objekt

_____ 0 487004,56 487004,56

Slag

16647 Investeringar Åmål 0 -94890,16 -94890,16

Objekt

90170 Nybygg garage 0 165699,84 165699,84

90180 Utbygg personalbyggnad 0 58500 58500

98890 Anslutning Tössebäcken 0 -319090 -319090

Slag

17101 Förutbetalda kostnader 1693683,36 79163,14 1772846,5

Objekt

_____ 242480 -242480 0

14421 Vattenanalys Svansjöar 1222391,5 550455 1772846,5

14422 Åmåls nya vattenverk 228811,86 -228811,86 0

Slag

17500 Upplupna intäkter 139443 53939 193382

Objekt

_____ 139443 53939 193382

Slag

22821 Regressavs.översvämning -313499 0 -313499

Objekt

_____ -313499 0 -313499

Slag

23831 Skuld för anl.avg/ansl.av -2650956,23 -7538 -2658494,23

Objekt

24001 N Östbro 1:24 -18339 456 -17883

24002 Jökeln 3 -65849 1638 -64211

24003 Bastu Nysäter -26771 1049 -25722

24004 Norbrovägen -69597 1575 -68022

24005 Åmåls Nygård 1:68 -69733 1047 -68686

24007 Anslutningsavgifter 2015 -551650 8107 -543543

24008 Anslutningsavgifter 2016 -133505,5 1963 -131542,5

24009 Anslutningsavgifter 2017 -740953,53 10924 -730029,53

24010 Anslutningsavgifter 2018 -408997 5927 -403070

24011 Anslutn.avgifter 2019 -441187,2 6333 -434854,2

24012 Anslutningsavgifter 2020 0 -49269 -49269



63167 Pinnharven 4-5 -124374 2712 -121662

Slag

23880 Skuld för inv. bidrag -2372875,25 0 -2372875,25

Objekt

14416 Vattenverk Nysäter -2250000 0 -2250000

14420 Tankstation HVO -122875,25 0 -122875,25

Slag

23890 Ack upplösn av inv.bidrag 270000 90000 360000

Objekt

14416 Vattenverk Nysäter 270000 90000 360000

Slag

23923 Resultat/inv.fond VA Sä -1751125,22 25752 -1725373,22

Objekt

14410 Omläggning & duplic 33år -1751125,22 25752 -1725373,22

Slag

23924 Resultat/inv.fond VA Å -3000000 0 -3000000

Objekt

14411 Vidareutv. slamhantering -3000000 0 -3000000

Slag

24941 Renh, Å skuld t kollektiv -358620,85 -474281,75 -832902,6

Objekt

16610 Fordran avfallskollektiv -1486026,92 -713234,77 -2199261,69

16611 Fordran slamkollektiv 1127406,07 238953,02 1366359,09

Slag

24942 Va Sä, skuld t kollektiv -407166,42 407166,42 0

Objekt

_____ -407166,42 407166,42 0

Slag

24943 Va Å, skuld t kollektiv -1734336,67 1734336,67 0

Objekt

_____ 0 1734336,67 1734336,67

63541 VA Å, skuld t kollektiv -1734336,67 0 -1734336,67

Slag

24944 Östby, skuld t kollektiv 0 0 0

Objekt

Slag

29920 Upplupna kostnader 0 0 0

Objekt

Slag

29980 Övriga kortfris skulder T -1650054,98 222173,36 -1427881,62

Objekt

_____ -1650054,98 222173,36 -1427881,62

Totaler -25572884,64 -169372,31 -25742256,95



ÅMÅL            

Enhet Projekt

Redovisat jan-

dec Årsbudget Återstående Kommentarer

Återlämnas/ 

Stryks

Flyttas med till 

2021

Gatuenheten Centrumutveckling 83,9 97 13,1

Medlen avsedda för i 

centrumgruppen prioriterade 

åtgärder både för Gatu- och 

Parkenheten. Under 2020 har 

gatuenheten kompletterat med 

gatubelysning på södra delen av 

Kungsberget och två ljussatta 

entréskyltar. Kvarvarande medel 

återlämnas. 12,1

Gatuenheten Tillgänglig stad, åtgärder 3,8 100 96,2

Medlen avsedda för 

tillgänglighetsanpassning av 

trafikmiljön för 

funktionshindrade och sker i 

samråd med Samverkansråd. 

Under 2020 påverkade covid-

pandemin så vi kunde inte 

träffas för att göra en gemensam 

prioritering förrän sent på 

hösten och då hann vi tyvärr inte 

utföra åtgärderna. Vi önskar 

därför att 50 tkr av kvarvarande 

medel flyttas med till 2021 och 

resterande 46,2 återlämnas.

46,2 50



Gatuenheten

Beläggningsarbeten enl. ny 

plan 2005,9 1526 -479,9

Medlen avsedda för planerat 

beläggningsunderhåll såsom 

större toppbeläggningar eller 

förstärkningsarbeten. I angiven 

budget är tillskjutande medel på 

400 tkr för Ödmansgatan och 

200 tkr från justering bokslut 

inräknat. Under 2020 gjordes lite 

större beläggningsåtgärder på 

Järngatan/Ödmansgatan, 

Vänersborgsvägen, Strandgatan, 

Brånasmedsgatan och vi anlade 

100 m ny gc-väg till Rågvägen på 

Västra Åsen. Vi anlade också 220 

m gc-väg längs Järngatan mellan 

Centralplan och Bergsgatan för 

vilken vi i efterhand räknar med 

att få ca 380 tkr i statligt bidrag 

2021. Kvarvarande underskott 

flyttas med till 2021.

-479,9

Gatuenheten Justering 2019 (beläggning) 200 200 0

Medel ingår i 

beläggningsunderhåll ovan.

Gatuenheten Ödmansgatan 5,8 400 394,2 Se beläggning. 394,2



Gatuenheten Projektering Västra Åsen 176,6 150 -26,6

Medlen avsedda för start av 

projektering av gator och gc-

vägar för utbyggnad av 

Havrevägen på Västra Åsen för 

att möjliggöra för 

bostadsbyggnation. Projektering 

är i slutfasen och avsikten är att 

projektet ska starta våren 2021. 

Kvarvarande underskott flyttas 

med till 2021. -26,6

Gatuenheten Trafiksäkerhets-förbättringar 62,1 229 166,9

Medlen avsedda för 

trafiksäkerhetsåtgärder. Under 

2020 anlades förhöjt 

övergångsställe på 

Drottninggatan vid 

Torvaldsgatan och vi erhöll 

statligt bidrag med 80 tkr som 

inkommit direkt till Åmåls 

kommun. Kvarvarande medel 

önskar vi flytta med till 2021. 166,9



Gatuenheten

Trafikbelysning 

energieffektivisering 90,5 400 309,5

Medlen avsedda för att göra 

energieffektiviserande åtgärder 

på gatubelysningsanläggningen. 

Under 2020 har enstaka 

energieffektiviserande åtgärder 

gjorts i form av byte av ca 20 

armaturer. Vi har även använt en 

del av medeln för att kunna 

finansiera utbyggnad av gatljus 

för ny gc-väg till Rågvägen på 

Västra Åsen mm. Kvarvarande 

medel flyttas med till 2021. 309,5

Gatuenheten Byte belysningsstolpar 45,1 100 54,9 54,9

S:A GATA 2673,7 3202 528,3 58,3 469

Park och Fritid

Småbåtshamnar (taxe), byte av 

bryggor och el 86,5 300 213,5

Finns behov av åtgärder 2021 

och samtliga kvarvarande medel 

önskas därmed flyttas med. 213,5

Park och Fritid

Småbåtshamnar (skatte), byte 

av bryggor 0 50 50 50

Park och Fritid Centrumutveckling 0 0 0 Se budget på gata

Park och Fritid

Byte rötskadade 

belysningsstolpar 117,7 234 116,3

Planerade arbeten 2021, 

återstående medel önskas 

medflyttas. 116,3

S:A Park och 

Fritid 204,2 584 379,8 0 379,8

S:A GATA/PARK 

och FRITID 2877,9 3786 908,1 58,3 848,8



VA-verk och pumpstationer 0 0

VA Pumpar 82,7 300 217,3

Medel kvarstår då  behov 

understeg utrymme. 

Återstående medel återlämnas 

för att täcka övriga underskott. 217,3

VA Inköp av nya vattenmätare 0 100 100

Medel outnyttjade då Covid-

situationen medfört att 

mätarbyten uteblivit. 100

VA

Skalskydd Åmål med 

ytterområden 382,3 375 -7,3

Åtgärder färdigställda. Åtgärder 

under året har innefattat nya 

larm-, passer, och nyckelsystem 

till hela VA-verksamheten. -7,3

VA Anslutning Tössebäcken 6205,4 4936 -1269,4

Utgifter om 319 tkr har reglerats 

mot förvaltningens övriga 

berörda enheter. 

Investeringsposters justeringar 

syns dock först 2021. -1269,4

VA

Åtgärd mekanisk rening Tösse 

ARV 0 0 0

Omfördelat till budgetpost 

"garage Åmåls ARV"

VA Garage Åmåls ARV 2408,9 2500 91,1

Projektet i avslutningsfas. 

Slutbesiktning under Februari. 

Samtliga medel förväntas 

förbrukas. Ett mindre underskott 

kan uppkomma beroende på 

utfall i pågående ÄTA-

förhandlingar. 0 91,1

VA Projektering Västra Åsen 70,9 50 -20,9 Projektering klar. -20,9



VA

Renovering vattentorn 

Fengersfors 34,3 1000 965,7

Upphandling klar. Projektet 

inleds 2021. 965,7

VA

Nytt vattenverk Åmål, 

utredning 826,1 500 -326,1

Utredning pågår. 

Dimensionerande 

grundförutsätningar och 

kravspec. färdigställt. Projektet 

övergår nu till systemscreening 

och fortsatt utredning av 

lokaliseringsalternativ, geoteknik 

osv. Nya medel tilldelade 2021. -326,1

Totalt VA-verk 10010,6 9761 -249,6 -37 -212,6

VA-ledningsnät 0 0

VA

Byte ledningsnät, avser hela 

kommunen 3798,5 3912 113,5

350 tkr av ursprunglig budget 

omfördelad till garage. 

Återstående medel av aktuell 

budget används för att täcka 

övriga underskott. 113,5

VA

Nya servisledningar och 

servisventiler 555,8 300 -255,8

Budget överstigen pga. större 

behov av VA-anslutning är 

budgeterat. Detta är dock inte 

ett egentligt underskott då det 

avses täckas med motsvarande 

intäkt som matchar 

kapitalkostnaden. -255,8

Totalt VA-ledningsnät 4354,3 4212 -142,3 -142,3 0

S:A VA 14364,9 13973 -391,9 -179,3 -212,6

0

Östby Belysning ÅVC 89,3 100 10,7 10,7

Östby Entrégrind 0 200 200 200

Östby Belysning entré/infart 0 200 200 200



Östby

Renovering mellanlager 

(vitvaror) L-stöd, asfalt 0 1000 1000 1000

S:A Östby 89,3 1500 1410,7 200 1200

ÅMÅL TOTALT 17332,1 19259 1926,9 79 1836,2

Varav skattefinansierat 2877,9 3786 908,1 58,3 848,8

Varav taxefinansierat 14454,2 15473 1018,8 20,7 987,4



SÄFFLE            

Enhet Proj# Projekt

Redovisat jan-

dec Årsbudget Återstående Kommentarer Återlämnas/ Stryks Flyttas med till 2021

Gatuenheten 0511 Tillgänglig stad, åtgärder 0,6 100 99,4

Medlen avsedda för 

tillgänglighetsanpassning av 

trafikmiljön för funktionshindrade 

och sker i samråd med 

Samverkansråd. Under 2020 

påverkade covid-pandemin så vi 

kunde inte göra en gemensam 

prioritering förrän sent på hösten 

och då hann vi inte utföra 

åtgärderna. Vi önskar därför att 50 

tkr av kvarvarande medel flyttas 

med till 2021 och att 49,4 tkr 

återlämnas. 49,4 50

Gatuenheten 0505 Byte rostiga belysningsstolpar 7,6 100 92,4

Medlen avsedda för byte av rostiga 

eller defekta belysningsstolpar. 

Under 2020 har endast 1 stolpe 

bytts ut för dessa medel då vi 

tillfälligt haft utrymme inom 

driftbudget. 92,4

0582

Ny infartsgata från 

Dusevägen till Fiskodling på 

Säterivägen 0 2900 2900

Medlen avsedda för att bygga 

anslutningsväg, gc-väg, belysning 

till Fiskodlingen från sydost och 

anpassa korsning mot Industrigatan 

(Dusevägen). Projektering har 

endast startats upp så inga 

kostnader har ännu inkommit. 

Kvarvarande medel flyttas med till 

2021. 2900



Gatuenheten 0582 Beläggningsarbete 1759,7 2188 428,3

Medlen avsedda för 

beläggningsunderhåll. Utfört större 

beläggningsarbeten på Rampvägen, 

Granbäcksvägen, Annelundstorget, 

Hyttegatan, Säterivägen, 

Annevigatan, Carl Ugglas gata 

Svaneholm, Sörbrovägen i 

Värmlandsbro. Vi har också 

förstärkt och asfalterat 250 m gc-

väg mellan Trollstigen och 

Fristagatan och ca 50 gc-väg vid 

Stockvägen. Del av överskottet 

används för att finansiera 

underskott för utbyggnad av gc-väg 

Annelundsvägen. Kvarvarande 

medel flyttas med till 2021. 237 191,3

Gatuenheten 0530

Utbyggnad av GC-vägar enl. 

trafikplan (inkl bidrag 50% 

från Trafikverket) 1237,5 1000 -237,5

Medlen avsedda för fortsatt 

utbyggnad av gc-väg längs 

Annelundsvägen från Calvertsgatan 

till Kyrkmyrsvägen, arbetet är 

utfört och besiktigat och vi har 

erhållit statligt bidrag med 591 tkr. 

Projektets underskott finansieras 

av del av överskott för 

beläggningsarbeten. -237,5



Gatuenheten 0595

Rep. av betongpelare på 

gångbron över Byälven 693,9 853 159,1

Medlen avsedda för reparation av 

två skadade betongpelare på 

gångbron mellan Sifhällaparken och 

slussen. Arbetet statade i augusti 

2019 men fick avbrytas pga höga 

vattennivåer och kraftigt 

strömmande vatten. Under 2020 

har reparationen utförts och nya 

isskydd har monterats. Önskar om 

möjligt få använda kvarvarande 

medel för att reparera stenkaj 

mellan Byälven och kvarteret 

Strömmen 2021. Kvarvarande 

medel flyttas med till 2021. 159,1

Gatuenheten 0538 Sopmaskin Beam 0 2000 2000

Medlen avsedda för utbyte av 

sugande sopmaskin som används 

gemensamt i Säffle och Åmål. Då 

medlen inte fullt räckt till ett nyköp 

har vi letat begagnade alternativ 

men inte kunnat hitta något 

lämpligt exemplar. Vår avsikt är 

därför att köra nuvarande 

sopmaskin 2021 och spara 

nuvarande medel samt 

komplettera med ca 500 tkr som 

krävs för inköp av ny maskin. 

Kvarvarande medel flyttas med till 

2021. 2000



Gatuenheten 0813 Fordon- maskininv. Gata 873,5 2328 1454,5

Medlen avsedda för inköp av 

maskiner, fordon och större 

verktyg till Gatuenheten och övriga 

förvaltningen. Gatuenheten har 

bytt ut en lastmaskin i Åmål samt 

köpt ett lastväxlarflak 2020. 

Kvarvarande medel flyttas med till 

2021.  1454,5

Gatuenheten 0522

Kronvägen, utbyggnad av 

gata och gc-väg 30,5 2300 2269,5

Medlen avsedda för projektering 

och utbyggnad av ny gata och gc-

väg i Kronvägens förlängning. 

Projektering startade hösten 2020 

så därför har endast liten del 

förbrukats. Avsikten är att 

byggstart ska ske våren 2021. 

Kvarvarande medel flyttas med till 

2021. 2269,5

Gatuenheten 0589 Guttane, gatuanpassningar 29,7 46 16,3

Medlen avsedda för att täcka 

släpande Lantmäterikostnader för 

fastighetsregleringar för gc-väg mm 

Guttaneområdet. Detta arbetet är 

nu slutfört av Lantmäteriet och 

kvarvarande medel återlämnas. 16,3

S:A GATA 4633 13815 9182 65,2 9116,8

Park och Fritid 0482 Allvädersbanor Tegnér 43,2 500 456,8

Medel avsedda för utredning. 

Återstoden flyttas med till 2021. 456,8

Park och Fritid 0506 Åtgärder spår och leder 0 137 137 Projektet ej helt färdigställt 137

Park och Fritid 0509 Inventarier ny simhall 149,6 3624 3474,4

Inköp/åtgärder kvarstår att göra 

2021 3474,4

Park och Fritid 0512

Ny bollhall konstgräs, 

parkering, inventarier 1177,5 1043 -134,5 Projektet ej färdigställt -134,5



Park och Fritid 0567 Lekplatsutrustning 0 545 545

Inga medel förbrukade på grund av 

inväntande utredning. Åtgärder 

kommer behövas 2021 och medel 

önskas således flyttas med. 200 i 

nya medel 2021. 545

Park och Fritid 0483 Utrustning sporthallar 90,7 100 9,3

Projektet färdigställt med undantag 

för mindre arbeten/justeringar av 

ytskikt (15 tkr) som ej reglerats pga. 

underkänd besiktning. 9,3

Park och Fritid 0514 Nytt bokningssystem 0 24 24 Projektet klart 24

Park och Fritid 0484 Båtplatser 0 100 100

Inte uppkommit något behov av 

åtgärder under året. Nya medel 

beviljade 2021. 100

Park och Fritid 0818 Nytt bokningssystem, Åmål 114,1 150 35,9 Projektet klart 35,9

Park och Fritid 0803 Lekplatser, Åmål 208,2 151 -57,2

Avser lekplats Fengersfors. 

Projektet klart -57,2

Park och Fritid 0820 Fordon- maskininv. PoF 373,7 500 126,3 Flyttas med till 2021 126,3

S:A Park och Fritid 2157 6874 4717 112 4605

Adm 0812 Ram nämndbeslut 0 1000 1000 1000

S:A ADM 

GATA/PARK och 

FRITID 6790 21689 14899 0 177,2 14721,8

0 0

Städenheten 0821 Fordon- maskininv. Städ 77,8 150 72,2 72,2

S:A Städenheten 77,8 150 72,2 0 72,2

VA-verk och pumpstationer

VA 0507 Pumpar 534,5 300 -234,5

Budget överstigen pga. oförutsett 

stort behov av pumpbyten i PS Karl 

XII och Säffle ARV. -234,5

VA Omb Säffle arv slamhantering 0 0 0

Omfördelade till budgetpost 

"Garage Säffle VV"



VA 0521 Inköp av nya vattenmätare 70,7 100 29,3 29,3

VA 0481 Säterivägen 1589,9 7100 5510,1

Projektering pågår. Medel som ej 

förbrukas 2020 medflyttas till 2021. 5510,1

VA 0502

Renovering bassänger och 

avdelare vattenverk 313,5 8663 8349,5

Upphandling klar. Projektet inleds 

2021. 8349,5

VA 0503 Vattentorn ytskikt och trappa 334,7 258 -76,7

Samtliga åtgärder färdigställda. 

Underskott strykas. -76,7

VA 0504 Garage Säffle VV 2414,4 2423 8,6

Projektet i avslutningsfas. 

Slutbesiktning under Februari. 

Samtliga medel förväntas 

förbrukas. Ett mindre underskott 

kan uppkomma beroende på utfall i 

pågående ÄTA-förhandlingar. 0 8,6

VA 0510 Uppgradering UV-ljus, VV 1166,8 919 -247,8

Projektet färdigställt med undantag 

för mindre arbeten/justeringar av 

ytskikt (15 tkr) som ej reglerats pga. 

underkänd besiktning. -247,8

VA 0524

Skalskydd 

Säffle/Nysäter/Svaneholm 385,1 445 59,9

Åtgärder under året har innefattat 

nya larm-, passer, och 

nyckelsystem till hela VA-

verksamheten. Återstående medel 

avses användas för att åtgärda 

stängsel kring Säffle vattentorn. 0 59,9

VA 0515

Renovering kemförvaring och 

dosering Säffle VV 0 79 79

Återstående medel avses användas 

för återställning av ytskikt. 0 79

VA 0525 Utbyggnad Kronvägen 53,8 1800 1746,2 Projektet precis påbörjat. 1746,2

VA

Vattentorn nytt värmesystem 

samt avfuktare 0 0 0

Omfördelade till budgetpost 

"Garage Säffle VV".

VA 0584

Fallskydd vattenverk, 

reningsverk o vattentorn 185,3 57 -128,3

Samtliga åtgärder färdigställda. 

Underskott stryks -128,3

VA Fordon-maskininv. VA 0 0 0

Omfördelade till budgetpost 

"Garage Säffle VV" 0



Totalt VA-verk 7048,7 22144 15095,3 -410,2 15505,5

VA-ledningsnät 0 0

VA 0554

Omläggning/duplicering 

ledningsnät 6314,8 4950 -1364,8

Samtliga åtgärder färdigställda, se 

verksamhetsberättelse. Underskott 

önskas strykas. -1364,8

VA 0556

Nya servisledningar och 

servisventiler 922,4 300 -622,4

Budget överstigen pga. större 

behov av VA-anslutning är 

budgeterat. Detta är dock inte ett 

egentligt underskott då det avses 

täckas med motsvarande intäkt 

som matchar kapitalkostnaden. -622,4

Totalt VA-

ledningsnät 7237,2 5250 -1987,2 -622,4 -1364,8

S:A VA 14285,9 27394 13108,1 -1032,6 14140,7

Östby 0485 Hjullastare ÅVC 0 2500 2500

Ej köpts in under 2020, flyttas med 

till 2021. 2500

Östby 0599 Nytt matavfall 82,8 500 417,2 417,2

Östby 0823 Fordon-maskininv. Östby 0 180 180

Ej uppstått behov av inköp under 

året, kvarvarande medel 

återlämnas. 180

S:A Östby 82,8 3180 3097,2 180 2917,2

SÄFFLE TOTALT 21236,5 52413 31176,5 -675,4 31851,9

Varav skattefinansierat 6867,8 21839 14971,2 177,2 14794

Varav taxefinansierat 14368,7 30574 16205,3 -852,6 17057,9



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Uppföljning bokslut för Teknik- o fritidsnämnden 



2 
 

Säffle 

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

1.1: Teknik- och fritidsnämnden ska ge alla goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjandet 
verksamhet 

 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

NMI=60 (medel Sverige) eller motsvarande i egen mätning (index) 59.0 62.0 60.0 

Bokade tider/nyttjandegrad hallar (timmar)    

Kritik på teknik:>/=71% nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och 
lekredskap för barnen 

 
62.00% 

  
71.00% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut: 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse: 

Trenden är ökad 
Effekt/resultat/analys: 

När år 2020 summeras, kan vi konstatera att teknik- och fritidsnämndens utbud för allsidig och rörelsefrämjande aktiviteter har ökat 
jämfört med tidigare år, då en ny simhall samt ny fotbollshall tagits i drift. Verksamheten har utöver detta fokuserat mycket på att 
säkerställa gott löpande underhåll av anläggningar och markområden. Med redovisade aktiviteter vill verksamheten säkerställa att 
kvalitén på nuvarande anläggningar kan bibehållas för framtiden. Nuläget vad gäller standard och utbud är gott, men utrymme för 
höjda ambitioner eller ökat utbud bedöms inte vara realistiskt utan fokus är istället bibehålla det fina utbud som finns. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Under 2020 sattes Säffles nya simhall i full drift och hade de tre första månaderna ett besöksantal långt förväntan som resulterade i 
högre intäkter för perioden än budgeterat. I och med Covid-19 pandemin så har besöksantalen i Säffle simhall sjunkit drastiskt. 
Bollhallen kunde inte driftsättas som förväntat då konstgräset inte nådde upp till kraven och blev underkänt vid besiktning. Gräset 
byttes ut och hallen kunde öppnas upp för träning i slutet av september. 
Ett stort fokus från sommaren och framåt har varit att anpassa utomhusanläggningarna till en ökad belastning och möjligheten att 
kunna umgås smittsäkert. Fler sopkärl på badplatser, ytterligare bänkar vid mötesplatser, fler grillplatser, is har lagts vid flera ställen. 
Att tolka, försöka förbereda kommande beslut och direktiv har krävt en del omställningar av organisationen. Vi har försökt erbjuda 
en aktiv vardag så långt det varit möjligt med de förutsättningar vi haft. 
Ett stort arbete i hela verksamheten med att skapa bättre kvalitet för och kontroll över bokningar, skötsel, underhåll, föreningsbidrag 
och avtal har pågått under året. Spår och leders underhållsplan är klar. Hamnar, lekplatser och badplatser har fått egenkontroller att 
jobba utifrån. I arbetet med nya driftavtal finns nu kartmaterial för varje anläggning, inventarielista, skötselprogram. Ett utkast till 
lekplatsutredning har tagits fram och där återstår nu att utifrån materialet färdigställa en plan utifrån jämställdhet, tillgänglighet och 
trygghet. 
Arbetet med nya riktlinjer för föreningsbidrag närmar sig färdigställande och återstående arbete är beräkningar inför budget och 
säkerställan i att rätt målgrupper nås. 
Covid-19 pandemins påverkan: 

Covid 19 har påverkat verksamheterna mycket. Under våren gällde det främst simhallen som hade ett mycket lågt besökarantal. 
Utomhusanläggningarna användes i stort sett som vanligt, i alla fall till vardags, förutom att cuper blev inställda och matchsäsongen 
blev annorlunda. Under senare delen av hösten påverkades alla anläggningar då de helt eller i stora delar varit helt nedstängda. Då 
fler har valt utomhusaktiviteter så har vi under pandemiåret fått ett större antal besökare på spår och leder, badplatser och 
utomhusanläggningar som isbanor. 
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Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

1.2: Teknik- och fritidsnämnden ska genom ökad digitalisering medverka till en enklare vardag för kommuninvånarna 
 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Statistik från bl.a. felanmälansystemet (antal) 1 100.0   

Antal e-tjänster    

 

Måluppfyllelse vid årets slut: 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse: 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys: 

Våra kommuninvånare anmäler frekvent de fel som uppkommer till vår kundtjänst via appen, e-post eller telefonsamtal. Antalet 
avslutade ärenden i felanmälansystemet har ökat mellan 2019 och 2020 med ca 100 ärenden, till 1200 stycken. 
Statistiken visar att gatuenheten fått minskat antal ärenden mellan 2019 och 2020, medan park och fritid har ökat sina antal. Övriga 
kategorier ligger på samma nivå som tidigare. 
Genomsnittlig handläggningstid har minskat markant inom kategorierna park, fritid och återvinningsstationer Åmål. För övriga 
områden ligger handläggningstiden kvar på samma nivå som förra året. Vi kan konstatera att efter den tidigare genomförda 
utvecklingsinsatsen har fler ärenden handläggs på ett bättre sätt, med mer återkoppling till kund och ett snabbare avslut. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Vi har under 2020 infört 3 stycken e-tjänster som är: Beställning av extra sopsäckar, Anmälan om uppehåll av hushållsavfall och 
slamtömning samt ansökan om autogiro för vatten-, avlopp-, slam- och renhållningskunder. 
Förvaltningens verksamhetsutvecklare har deltagit i arbetet med Säffle kommuns digitaliseringsstrategi och handlingsplan. 
Aktiviteterna i handlingsplanen kommer att förbättra förvaltningens digitalisering kommande år. 

 
Fullmäktigemål 2: I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet 

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig 

Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

3.1: Teknik- och fritidsnämnden ska medverka i arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser inom nämndens 
verksamhetsområde 

 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser och praktikplatser    

 
Måluppfyllelse vid årets slut: 

Ej uppfylld 
Trend för måluppfyllelse: 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys: 

Förutsättningarna för arbetsmarknadsåtgärder ändrades pga pandemin. Nämnden har dock tagit emot feriepraktikanter i samma 
omfattning som tidigare år i både Säffle och Åmål samt medverkar i samverkan med Åmåls kommun kring arbetsmarknadsprojektet 
"Utvecklingsjobb Åmål" men inte ingått i något större arbetsmarknadsprojekt i Säffle. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Nämnden har bland annat medverkat aktivt till feriepraktikplatser under sommarmånaderna i både Säffle och Åmål. Ett 100-tal 
ungdomar har deltagit i arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 
Nämnden medverkar i Åmåls kommuns projekt "Utvecklingsjobb Åmål". Ett 30-tal personer inom framförallt park- och 
fritidsverksamheten i nämndens verksamhetsområde i Åmåls kommun har deltagit inom nämndens verksamheter 
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Positivt är att en medarbetare inom enheten för lokalvård medverkat som utbildare genom Lärcenter. Lokavårdsutbildningen är 
genomförd men praktik återstår då den flyttades pga pandemin. 

Covid-19 pandemins påverkan: 

Upplägget för städutbildningen i samverkan med Lärcenter fick ändras om och kunde genomföras i den teoretiska delen men inte 
för praktik. Feriepraktikanter kunde tas emot under sommaren genom att arbetsuppgifter och samlingar helt kunde hanteras 
utomhus. Handledarutbildning har inte kunnat genomföras under året. 

 
Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

4.1: Kommunernas parker, lekparker, grönområden, skogar samt områden för friluftsliv ska upplevas som attraktiva att 
vistas i för alla 

 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

NMI park, grönområden och natur 88% (%) 78.00% 81.00% 88.00% 

NMI för möjligheten att utöva fritidsintressen, sport och friluftsliv, föreningsliv 83% (%) 73.00% 73.00% 83.00% 

Kritik på teknik >/=71% nöjdhet med hur parkerna sköts i kommunen 71.00%  71.00% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut: 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse 

Trenden är ökande 
Effekt/resultat/analys: 

När år 2020 summeras, kan vi konstatera att teknik- och fritidsnämndens utbud för allsidig och rörelsefrämjande aktiviteter har ökat 
jämfört med tidigare år, då en ny simhall samt ny bollhall tagits i drift. Intresset för utomhusaktiviteter har också ökat under året med 
fler besökare på motionsspår och leder, badplatser och isbanor. Verksamheten har utöver detta fokuserat mycket på att säkerställa 
löpande underhåll av anläggningar. Park- och fritidsverksamheten har levererat stabila positiva resultat i de senaste NMI- och Kritik 
på teknikmätningarna. Med redovisade aktiviteter vill verksamheten säkerställa att kvalitén på nuvarande anläggningar kan 
bibehållas för framtiden. Nuläget vad gäller standard och utbud är gott. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

En satsning för att höja standarden och skötsel av spår och leder har gjorts i Säffle och ett arbete med inventering och 
underhållsplaner ligger till grund för framtida planering. Det har etablerats fyra cykelleder varav två på Tegnerområdet, en på Duse 
udde och en sammanhängande led från Tegnerområdet till Duse udde. Genom satsningen på MTB-cykling i både Säffle och Åmål 
finns nu tillgång till olika MTB-spår med varierad teknisk karaktär. 
Trygghetsröjning har gjorts på 2,5 km vid Höglundaspåret och längs 10 km vid Tegner. Nya bänkar och bort har placerats vid 
Tegner, Höglunda samt Värmlandsbros motionsspårområden. 
Brosjöns naturområde är färdigställt med tillgänglighetsanpassning av led fram till fågeltorn samt åtgärder vid entré. 
Säffle och Åmål har anslutit sig till ett nytt projekt "Aktivitetsrundan" som innebär uppskyltning med enklare övningar för de som rör 
sig längs motionsspåren. I Säffle kommer skyltning i första skedet att göras vid Tingvallaskolan. 
Arbetet med underhållsplan över våra fem större destinationer med ansvarsfördelning mellan berörda förvaltningar är snart 
färdigställt. Skyltprogram är framtaget tillsammans över Ekenäs, så nya skyltar kommer att sättas upp under våren. 
Covid-19 pandemins påverkan: 

Då allt fler har valt utomhusaktiviteter så har vi under pandemiåret fått ett större antal besökare på spår och leder, badplatser och 
utomhusanläggningar som isbanor. 
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Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

4.2: Årets friluftskommun 
 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Bibehålla/förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun" 89.0 68.0  

 

Måluppfyllelse vid årets slut: 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse: 

Trenden är ökande 
Effekt/resultat/analys: 

Resultatet innebär en förbättring och ett ökat poängantal i rankingen vid mätningen av årets friluftskommun i maj. Rankningen för 
Säffle är 68 av 231 deltagande kommuner. Det är en förbättring jämfört med år 2019 (89). Ett antal aktiviteter pågår kontinuerligt 
och bedömningen är att den positiva trenden kommer att fortsätta framöver i och med det ökade intresset för uteaktiviteter. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

En satsning för att höja standarden och skötsel av spår och leder har gjorts i Säffle och ett arbete med inventering och 
underhållsplaner ligger till grund för framtida planering. Det har etablerats fyra cykelleder varav två på Tegnerområdet, en på Duse 
udde och en sammanhängande led från Tegnerområdet till Duse udde. Genom satsningen på MTB-cykling i både Säffle och Åmål 
finns nu tillgång till olika MTB-spår med varierad teknisk karaktär. 
Trygghetsröjning har gjorts på 2,5 km vid Höglundaspåret och längs 10 km vid Tegner. Nya bänkar och bord har placerats vid 
Tegner, Höglunda samt Värmlandsbros motionsspårområden. 
Vid Brosjöns naturområde pågår tillgänglighetsanpassning av led fram till fågeltorn. 
Säffle och Åmål har anslutit sig till ett nytt projekt "Aktivitetsrundan" som innebär uppskyltning med enklare övningar för de som rör 
sig längs motionsspåren. I Säffle kommer skyltning i första skedet att göras vid Tingvallaskolan. 
Covid-19 pandemins påverkan 

Under pandemin har naturen, motionsspår och leder blivit en plats för möten och återhämtning för fler. Fler än vanligt har sökt sig ut 
längs motionsanläggningarna och arbetet för att hålla god standard på spår och grönområden blir än viktigare. Bedömningen är att 
trenden kommer att fortsätta. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

4.3: Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla. 
 

 

 

 
 

 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

NMI gator och vägar 55 (index) 51.0 56.0 55.0 

Kritik på teknik >/=55% ska vara helt/ganska positiva till vinterväghållningen i kommunen 55.00%  55.00% 

Kritik på teknik >29% ska uppleva bra/ganska bra standard på kommunens gator 26.00%  29.00% 

Kritik på teknik >/=76% ska uppleva det rent och snyggt på torg och trottoarer 72.00%  76.00% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse 

Trenden är ökad 
Effekt/resultat/analys: 

Samtliga delmått inom nöjdhet för gator och vägar har ökat något i NMI-undersökningen. Målen inriktar sig ungefär på rikets medel 
oavsett kommunstorlek. Vår huvudsakliga bedömning är att investeringar i beläggning (asfalt) samt snöröjningsinsatser är av störst 
betydelse för invånarnas upplevelse av gator/gång- och cykelbanor. Den sistnämnda variabeln påverkas dock i stor utsträckning av 
hur snörik vintern varit. 
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Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Under året har asfaltering av ca 22 300 m² körbanor och 2 565 m² gc-banor/trottoarer utförts och utöver det förstärkningsarbeten på 
Långrevsgatan, gc-vägar Trollstigen-Fristagatan och Stockvägen. De lite större asfaltåtgärderna gjordes på Rampvägen, 
Granbäcksvägen, Annelundstorget, Hyttegatan, Säterivägen, Annevigatan, Carl Ugglas gata i Svaneholm och på Söbrovägen i 
Värmlandsbro. Lagningar har också utförts med snabelbil i april och augusti. 

340 m ny gång- och cykelbana har anlagts längs Annelundsvägen från Calvertsgatan till Kyrkmyrsvägen. Cykelställ har anlagts vid 
biblioteket. Pga covid-pandemin utfördes tillgänglighetspromenad först på hösten och därför har inga åtgärder hunnits utföras. 
När det gäller gatubelysning så har 4 st utsatta belysningsstolpar i korsningen Östra Storgatan/Sundsgatan flyttats. Gatubelysning 
har anlagts längs gång- och cykelväg väster om Höglundaskolan och förbättrats vid Bollhallens parkering vid Sporthälla. 15 
trästolpar har bytts mot galvstolpar i Nysäter och ca 400 m kabel har grävts ner, 15 skadade/rostiga belysningsstolpar har bytts och 
25 armaturer är utbytta LED. 
Städning med sopmaskin har gjorts 2-3 dagar per vecka maj-november och under helger maj-oktober har idrottsföreningen Säffle 
SK städat centrum. 
Under hela året har en personal från AME städat områden kring centrum dagligen och anställningen bekostas av gatuenheten och 
fritidsenheten och det har pågått i 6 år. Ogräsbekämpning med het ånga har genomförts på Stortorget och Persons gränd med gott 
resultat och AME och feriearbetare har utfört ogräsrensning i centrum. Dikesslåtter har körts i normal omfattning. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

4.4: Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändning 
 

 

 

 
 

 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

NMI gång- o cykelvägar ska vara minst 55 (index) 53.0 58.0 55.0 

Kritik på teknik >/=45% ska gå till arbete/skola någon/några gånger i veckan eller mer 38.00%  45.00% 

Kritik på teknik >/=46% ska sommartid cykla någon/några gånger i veckan eller mer 43.00%  46.00% 

Kritik på teknik >/=13% ska vintertid cykla någon/några gånger i veckan eller mer 5.00%  13.00% 

Kritik på teknik >/=51% ska uppleva bra/ganska bra standard på kommunen gc-vägar 39.00%  51.00% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse 

Trenden är ökad 
Effekt/resultat/analys 

Gatuenheten har ökat något i alla delmått i NMI-undersökningen men är ganska långt ifrån enligt undersökningen Kritik på teknik 
även om trenden är stigande. Målsättningar satta ungefär mot rikets medel oavsett kommunstorlek. 
Under 2020 har vi inte uppfyllt vår målsättning att asfaltera 2 km gc-väg/år. 
Nedan angivna åtgärder bör medverka till ökad nöjdhet hos våra kommuninvånare vilket ger oss förhoppning om att merparten av 
våra målsättningar framledes ska kunna infrias. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Anlagt 340 m ny gc-väg längs Annelundsvägen från Calvertsgatan till Kyrkmyrsvägen, förstärkt och asfaltera ca 250 m gc-väg 
mellan Trollstigen och Fristagatan, förstärkt och asfalterat ca 50 m gc-väg vid Stockvägen, monterat ny belysning längs ca 120 m 
gc-väg vid Höglundaskolan, anlagt cykelställ vid biblioteket, utfört dikesslåtter längs gc-vägar. 
Vi har deltagit som sponsorer för Trafikkalendern som delger skolorna ett undervisningsmaterial om skolvägar och trafiksäkerhet 
och i Momentas kampanjer med reflexer, västar och cykelhjälmar till mindre skolbarn likt tidigare år. 
Pga covid-pandemin kunde inte Trafikens dag eller den årliga reflexkampanjen genomföras. Vi har delat ut ca 1000 reflexer från 
kommunens kontor på Städet, stadshuset och simhallen mm likt tidigare år. 
Covid-19 pandemins påverkan 

2020 ställdes Trafikens dag in pga corona-pandemin. 
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Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.1: För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten utan anmärkning enligt 
livsmedelsverkets krav. 

 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvattenkvaliteten (antal)    

Utbytestakten för renvattenledningar uppnår >0,7%=141 år 0.60% 0.30% 0.70% 
 

Måluppfyllelse vid årets slut: 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

Ett antal prov med avvikelse i form av tjänligt med anmärkning har registrerats på prov taget på utgående vatten från Säffle 
vattenverk 2020. Orsaken är introducerad förorening i samband med den omfattande ombyggnationen av verkets tre nya 
UV-aggregat. Föroreningen konstaterades vara isolerad till provtagningskranen som enheterna inte kommer åt att rena och 
påverkar således inte kvalitén på utlevererat vatten till abonnent. Efter åtgärd uppfyller nu åter samtliga prover godkända resultat. 
Inga avvikelser på vattenkvalitén kan noteras för vattenverken i Svanskog och Nysäter. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Ovan angiven uppgradering till tre oberoende UV-enheter (lågtryck) är nu helt färdigställd, slutbesiktad och driftsatt. Enheterna 
fungerar mycket bra och erbjuder nu en avsevärd ökning i driftsäkerhet då det vid normalproduktion finns två extra enheter i reserv 
(en extra vid ökad normalproduktion iom. en anslutning av fiskodlingen). 
Under våren har också verkets soda-silo genomgått en omfattande rengöring. Åtgärden var nödvändig då tidigare avlagringar på 
silons väggar börjat släppa och orsakade stopp i kemikalieberedningen. Detta gav upphov till frekventa driftstopp som varje gång 
riskerade störningar i produktionen. Efter en tids drift har nu störningar åter registrerats, om dock i mindre omfattning är tidigare. 
Utredning pågår i syfte att identifiera lösningar på aktuell problematik. Ombyggnation kan bli aktuell då återkommande avställning 
och rengöring innebär störningar i produktionen. Den rengöring som genomfördes är vidare mycket kostsam och innebär således en 
dålig driftekonomi. Soda-anläggningen har 2020 även kompletterats med ett silosäkerhetssystem för att undvika risk för allvarlig 
skada av silon i samband med fyllning. Systemet innebär också en viktig uppgradering ur arbetsmiljösynpunkt. 
I syfte att ytterligare öka driftsäkerheten avses vattenverkets råvattenpumpstation uppgraderas avseende pumpkapacitet, 
översvämningstryggande, samt styrtekniskt. Aktuella åtgärder inleddes under hösten 2020 och avses färdigställas under 2021. 
Vidare har en upphandling av en partneringentreprenad för omfattande renoveringsarbeten på Säffle Vattenverk genomförts. 
Upphandlingen omfattar flera renoveringsarbeten på enhetens VA-anläggningar, vilka identifierats inom ramarna för den VA-översikt 
som genomförts av hela verksamheten. Aktuella åtgärder avses inledas 2021. 
Omfattande problem med "brunt vatten" har förekommit på ledningsnätet i Värmlandsbro under året. Underhållsspolning av 
renvattenledningar har planerats med extern entreprenör i Värmlandsbro men har inte kunnat genomföras pga. relaterade behov av 
förberedande åtgärder i ledningsnätet. Spolning avses genomföras under våren 2021 och utgöra referens avseende effektivitet 
innan systematisk spolplan för övriga ledningsnätet driftsätts. 
Den omfattande provtagning som genomförts i Väster- och Mellansvan i syfte att utreda en ny vattentäkt i Svaneholm är nu 
färdigställd. Aktuella data ska nu utvärderas i en fas två av aktuell utredning. 
Uppdatering av HACCP:er och EKP:er för vattenverken kan inte fullföljas innan det åter är möjligt att hålla fysiska möten pga. 
Covid-19. 
Ett arbete har pågått under året för att förbättra det övergripande driftövervakningssystemet, vilket avsevärt förbättrar möjligheterna 
att snabbt och enkelt åskådliggöra även analysresultat från dricksvattnet. Syftet är att underlätta resultatuppföljning och att 
driftpersonalen snabbare ska kunna reagera på avvikelser i produktionen. 
Utbyggnation av flödesmätning för effektiviserad läcksökning har genomförts. 
Ett nytt garage har byggts vid Säffle vattenverk i syfte att undvika behov av uppställning av fordon i vattenverket. Detta för att 
undvika relaterad risk för drivmedelsläckage och brand och de förödande konsekvenser detta annars skulle medföra. 
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Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.2: Avloppsvattnet ska renas till en nivå som uppfyller krav enligt erhållna tillstånd 
 

 

 

 
 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Inga gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärden ska överskridas (index)    

 

Måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

BOD-halterna i utgående vatten har varit normala och under begränsningsvärdet med god marginal. 
Reningsgraden för BOD har varit god under året och i paritet med eller över aktuellt begränsningsvärde (93%). Liksom för 2019 har 
dock reningsgraden påverkats negativt av stora mängder tillskottsvatten under hösten pga. ihållande nederbörd. Mellan Oktober och 
året ut har därmed resultaten konstateras ha varit kraftigt försämrade. Slutgiltigt årsresultat är 89% och uppfyller således ej 
begränsningsvärdet. 
Fosforreningen på verket är i regel stabil. Även denna har dock påverkats negativt av de stora tillskottsvattenmängderna till verket 
under hösten. Haltkravet uppfylls men reningsgraden ligger strax under kravet med 89% mot föreskrivna 90%. 
Verkets kväverening, som tidigare varit behäftad med problem, har blivit betydligt stabilare iom de åtgärder som genomförts på 
verket de senaste tre åren. Aktuellt begränsningsvärde för kväve uppfylls 2020. Även begräsningsvärdet för TOC uppfylls. 
Nysäter och Svaneholms reningsverk uppfyller med mycket god marginal aktuella begränsningsvärden 2020. Förstärkta reningskrav 
på aktuella anläggningar är dock sannolika vilket förväntas innebära behov av ytterligare investering i dessa anläggningar inom 
kommande 5-10 års period. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Löpande förstärkning av re-investeringsramen för omläggning/duplicering avses utnyttjas för att systematiskt reducera identifierade 
tillskottsvattanemängder i spillvattennätet, i huvudsak i samband med kraftig ihållande nederbörd. Vidare är en systematisk 
uppföljning av enskilda fastigheters separeringsgrad centralt för att kostnadseffektivt påskynda detta arbetet. Enhetens nya 
verksamhetssystem VA-banken innehåller anpassade moduler för att effektivisera detta arbete som historiskt varit behäftat med 
omfattande försummelse från VA-huvudmannens sida (Innan 2011). För att underlätta detta arbete, givet mycket hög 
arbetsbelastning på enheten, så avses samarbete med utförande entreprenör inledas. Förhoppningen är att detta kan inledas under 
2021. 
Planer för återkommande underhållsspolning och filmning av spill- och dagvattenledningar är upprättade. Dessa avses bidra till 
ovan beskrivet initiativ att systematisk identifiera tillskottsvatten inkl. felkopplade fastigheter. Driftsättning av aktuella planer är 
försenade då infrastruktur för hantering av spolslam saknas. Driftsättning planeras nu kunna ske tidigast 2021. 
En omfattande utbyggnad av bräddmätning och relaterad möjlighet att effektivt identifiera områden med omfattande 
tillskottsvattenmängder avses nu inledas efter att driftsättning av ett LoRa-WAN nät i Säffle nu genomförts. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.3: Bibehålla/öka nöjdhet med Säffles vatten- och avloppsverksamhet 
 

 

 

 
 

 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

SCB:s NMI: >/=86 82.0 82.0 86.0 

Kritik på teknik :>/= 92% (%) 96.00%  92.00% 
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Måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys: 

Betygsindex för endast kommunala vattentjänster uppgår 2020 till indextal 84 för centralorten och 92 för annan tätort. Aktuellt 
betygsindex 2019 var 85 för centralorten och 70 för annan tätort. 
En marginell sänkning kan därmed noteras för centralorten men en betydlig ökning kan noteras för annan tätort. 
Redovisat mål kan således fortsatt anses vara uppfyllt, 2020 även för VA:s ytterområden Svanskog och Nysäter. 
Det genomsnittliga betyget (där även enskilda VA-anläggningar ingår) uppgick 2020 till 82. Vilket tangerar resultatet för 2019. Det 
genomsnittliga betygsindexet för samtliga deltagande kommuner 2020 var 77. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Beviljad ramförstärkning för investeringar i ledningsnätet från 4 till 5 miljoner avses fortsatt användas för att nå en ökad utbytestakt, 
färre antal driftstörningar, och ökad kundnöjdhet. I investeringsbudget redovisad kompletterande ramförstärkning 2022 med 
ytterligare 1 000 tkr är nödvändig för bibehållna resultat. 
I VA-plan upprättad inventering av nödvändiga underhålls- och förnyelseåtgärder i kommunens VA-anläggningar utnyttjas 
kontinuerligt i verksamhetsplaneringen. Inventeringen uppdateras löpande med åtgärder som identifierats vara nödvändig för att 
säkerställa en stabil och bekymmersfri drift i samtliga VA-anläggningar. 
För att ytterligare förstärka verksamhetens kommunikationsinfrastruktur har enheten kompletterat sin övervakning med ett nytt 
smalbandsnät och nya applikationer för att snabbare identifiera och åtgärda vattenläckor. Installationer uppkopplade till detta nät 
innefattar även flödesmätare för att mäta bräddvattenflöden på spillvattennätet. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.5: Bibehålla/öka nöjdhet med hämtning av hushållsavfall 
 

 

 

 
 

 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

NMI >/=7,4 7.4 7.4 7.4 

Kritik på teknik >/= 85% 85.00%  85.00% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse: 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

SCB:s senaste studie NMI-"Nöjd Medborgarindex" visar ett index med 7,4 med nöjdheten för sophämtningen i kommunen. Det 
ligger i paritet med snittet för deltagande kommuner. Nästa sammanställning från enkätstudien "Kritik på teknik" publiceras år 2021. 
Verksamheten har levererat god måluppfyllelse historiskt. Detta, kombinerat med faktumet att inga kritiska händelser ägt rum under 
året, innebär att målet är uppfyllt och att trenden är stabil. 
Inventeringen av fastigheter som ännu inte är anslutna till renhållningskollektivet medför en del inkommande klagomål och 
synpunkter från aktuella fastighetsägare. Detta ser dock inte ut att ha påverkat den generella uppfattningen om 
renhållningsverksamheten. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Inventering av fastigheter som ännu inte anslutits till renhållningskollektivet pågår. Insamling av fritidsutrustning för återbruk 
startades upp under våren i enlighet med kommunens avfallsplan. Verksamheten har året lagt fokus på projektering och övrig 
förberedelse inför uppstarten av sophämtning i egen regi i hela området samt insamling av matavfall. 
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Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

5.6: Lokalvården ska bedrivas miljövänligt, effektivt och kundvänligt  

 

 

 
 

 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Egen mätning av nöjd kundindex (NKI) Upplevd service >=4 (index)   4.0 

 
Måluppfyllelse vid årets slut: 

Ej utvärderad 
Trend för måluppfyllelse vid årets slut 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

Kunddialog har inte kunnat genomföras under våren pga pandemin men har nu påbörjats. Ingen kundenkät har gjorts under året, 
därav svårt att se effekten av målet. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

De städprodukter som används är miljömärkta i så stor utsträckning som det är möjligt och nytt avtal gällande lokalvårdsmaterial är 
klart. En översyn av lokalvårdsavtalen pågår generellt utifrån kunddialog. Uppdatering och översyn i planeringsprogrammet pågår 
och kommer ligga till grund för kommande kunddialoger. 
Covid-19 pandemins påverkan 

Kunddialogen har senarelagts som en följd av pandemin. 
 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

5.4: Bibehålla/öka nöjdhet med kvalitet på kommunalt kranvatten 
 

 

 

 
 

 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

NMI >/=85 8.7 8.2 8.5 

Kritik på teknik >/=96% 96.00%  96.00% 

 
Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

6.1: Uppnå och bibehålla förnyelsetakten i ledningsnätet till Svenskt vattens börvärde 
 

 

 

 
 

 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

>0,7%(141 år) renvatten 0.60% 0.30% 0.70% 

>0,6%(175 år) spillvatten 0.70% 0.70% 0.60% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut: 

Ej uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse 

Trenden är ökad 
Effekt/resultat/analys 

Sammanfattningsvis innebär årets utbytestakt 0,3% eller 326 år för renvattenledningar och 0,7% eller 135 år för spillvattenledningar 
uppnås. För renvattenledningar är detta sämre än 2019 års resultat. För spillvattenledningar är utbytestakten i paritet med 2019. För 
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renvattenledningar uppnås ej av Svenskt Vatten rekommenderat börvärde för vatten (0,7% för vatten). För spillvattenledningar 
passeras dock Svenskt Vattens börvärde (0,6% för spillvatten). Inte i något fall uppnås dock utbytestakter som motsvarar aktuell 
avskrivningstid på 70 år. En fördjupad analys av förnyelsetakterna för berörda ledningstyper görs löpande. För vattenledningar kan 
förnyelsetakten konstateras fortsatt gradvis öka, även om variationerna mellan åren varierar stort. Även förnyelsetakten för 
spillvattenledningarna i Säffle Kommun kan fortsatt konstateras öka. 

 

 
 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Under 2020 har ledningsomläggningar genomförts på Annevigatan, Calvertsgatan, Pilgatan/Herkulesgatan, samt ett antal mindre 
servisjobb. Totalt har 395 meter renvattenledningar, 785 meter spillvattenledningar och 25 meter dagvattenledningar lagts om. 
Vidare har 270 meter renvattenledningar kopplats ifrån systemet (onyttigbliven servisledning till Cellcomb), samt en ny spill- och 
renvattenservis etablerats till Ågotsberg och en ny dagvattenservis till den nya bollhallen på 125m. Dessa ledningslängder har 
följaktligen kompletterats alt. dragits av de totala ledningslängderna i resp. nät. 

Spolplaner för återkommande underhållsspolning och filmning av spill- och dagvattenledningar avses driftsättas 2021. 
I kombination med förstärkta re-investeringsramar avser enheten fortsatt jobba mot att i så hög grad som möjligt säkerställa 
optimering av antalet lagda meter med investerad krona, t.ex genom tillämpning av ny teknik som schaktfri ledningsrenovering. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

6.2: År 2021 ska mängden kärl- och säckavfallet ha minskat med 25%, jämfört med 2015 års nivå. 
 

 

 

 
 

 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Egen statistik 248 
kg/invånare 

236 
kg/invånare 

183 
kg/invånare 

 
Måluppfyllelse vid årets slut: 

Ej uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse 

Trenden är ökad 
Effekt/resultat/analys: 

Total insamlad mängd kärl- och säckavfall är 5% lägre jämfört med motsvarande period 2019. Målet om 25 % minskad 
avfallsmängd jmfr år 2015 är dock ännu inte uppfyllt. Årets utfall är troligtvis ett resultat av pandemins påverkan på samhällets 
företag och verksamheter. Insamlad mängd har legat på ungefär samma nivåer sedan 2015 +- 5% och små variationer mellan åren. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Insamling av fritidsutrustning för återbruk startades upp under våren i enlighet med kommunens avfallsplan. Verksamheten har 
under året lagt fokus på projektering och övrig förberedelse inför uppstarten av sophämtning i egen regi i hela området samt 
insamling av matavfall. 
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Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

7.1: Upplevelsen av gott ledarskap i förvaltningen ska öka 
 

 

 

 
 

 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

NMI-undersökning    

MMI=4,0  4.0 4.0 

HME=75  72.8 75.0 

 
Måluppfyllelse vid årets slut: 

Helt uppfylld 
Trend för måluppfyllelse: 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

Säffle kommuns medarbetarundersökning genomfördes under hösten. Deltagandet från förvaltningen uppgick till 76% vilket var en 
rejäl ökning jämfört med för två år sedan. Undersökningen följs upp genom MMI(motiverad medarbetarindex) där medarbetarna 
svarar på frågor om nöjdhet kring motivation, nöjdhet kring arbetssituation, kommunen som arbetsgivare samt förväntningar på 
arbetet. Frågorna följs upp med index i 13 boxar som ex. ledarskap, delaktighet, förtroende, trygghet, trivsel, likabehandling mfl. 
Resultatet för det sammanvägda indexet är 4,0 jämfört med 3,9 år 2018 och 3,6 för kommunen som helhet. Nästa del som följs upp 
är HME( hållbart medarbetarengagemang). HME ger ett mått på faktorer som är viktiga förutsättningar för ett hållbart 
medarbetarengagemang och beräknas som ett medelvärde av tre index: motivation, ledarskap och styrning. Resultatet innebär små 
variationer jämfört med föregående undersökning men styrning som har fått ett något lägre index än föregående undersökning 

gällande uppföljning av arbetsplatsens mål kommer att jobbas vidare med. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Covid-19 pandemins påverkan 

Coronakrisen innebär utmaningar för chefskollektivet och ledarskapet. Det innebär andra krav på information i och med de olika 
frågeställningarna som har dykt upp. Året har präglats av stort ansvarstagande, fokus på arbetsuppgifterna här och nu och förmåga 
att växla om och upp när det behövs. Vissa frågor och arbetsuppgifter har fått stå tillbaka och flyttats på framtiden. 

 
Nämndmål 

 
Nämndmål Status Trend 

7.2: Minska sjukfrånvaron inom lokalvården med 5 procentenheter inom perioden 2019-2021. 
 

 

 

 
 

 Utfall före 

gående år 

Aktuellt 

utfall 

Mål innev 

arande år 

Mål=6,63% 7.70% 12.25% 6.63% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Ej uppfyllt 
Trenden för måluppfyllelse: 

Minskad 
Effekt/resultat/analys 

Den ackumulerade sjukfrånvaron inom lokalvården har minskat från 12,6 % 2016 till 7,7 % år 2019. Det är ett resultat av 
målmedvetet, strategiskt arbete inom lokalvårdsenheten. Under året var sjukfrånvaron som högst i mars med 20% för att därefter 
successivt minska. 
Lokalvård är ett yrke där det är svårt att undvika sociala kontakter och andra riskmoment för smittspridning. Den ökade 
sjukfrånvaron är därför förväntad. Vi gör dock bedömningen att lokalvården har goda chanser att uppnå målet på sikt, under 
förutsättning att pandemin klingar av. 
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Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Bland annat har satsningar under åren gjorts med fokus på medarbetarna genom: träning på arbetstid, föreläsningar om 
lokalvårdsarbetet och dess betydelse, städinstruktioner har setts över. Ergonomiutbilding, HLR(hjärt- och lungräddning) och 
brandkunskap genomförs kontinuerligt. Städvagnar och arbetsredskap byts ut till mer ergonomiska och arbetsområden utrustas 
med maskiner. Detta har inneburit att tidigare långtidssjukskrivna medarbetare idag har kunnat gå till deltidssjukskrivning, eller 
åtegå helt i arbete. 
Översyn av gångtider mellan arbetsområden har också gjorts, något som tidigare var en stor källa till stress hos medarbetarna. Ett 
ständigt pågående arbete är att jobba med känslan av delaktighet något som städenheten lägger mycket fokus på. 
En medarbetardag kunde hållas tidigt i september med fokus på medarbetarskapet och delaktig i verksamheten. 
Covid-19 pandemins påverkan 

Se ovan. 
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Åmål 

Strategiskt utvecklingsområde: Kultur och rekreation 

Strategiskt mål: Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus 

Nämndmål 

 
 
 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Dec 2020 

 

Mål 2020 

Egna enkäter    

Kritik på teknik >/= 71% nöjdhet med lekparkerna och lekplatserna vad gäller skötsel och lekredskap 
för barnen 

66.00%  71.00% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 
Trend för 

måluppfyllelse 

Trenden är ökad 
Effekt/resultat/analys 

Vi kan konstatera att teknik- och fritidsnämndens utbud för allsidig och rörelsefrämjande aktiviteter är jämförbart med tidigare år. 
Enkätundersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år och nästa tillfälle blir år 2021. Verksamheten har fokuserat mycket 
på att säkerställa gott löpande underhåll av anläggningar. Nuläget vad gäller standard och utbud är gott. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Ett stort arbete i hela verksamheten med att skapa bättre kvalitet för och kontroll över bokningar, skötsel, underhåll, föreningsbidrag 
och avtal har pågått under året. Spår och leders underhållsplan är klar. Hamnar, lekplatser och badplatser har fått egenkontroller att 
jobba utifrån. I arbetet med nya driftavtal finns nu kartmaterial för varje anläggning, inventarielista, skötselprogram. Ett utkast till 
lekplatsutredning har tagits fram och där återstår nu att utifrån materialet färdigställa en plan utifrån jämställdhet, tillgänglighet och 
trygghet. 
Pandemin har haft stor påverkan på park och fritidsenheten. Vi har fått ett större antal besökare på spår och leder, men våra hallar 
har haft ett lägre besökstryck gällande såväl match- som tävlingssäsonger då hallarna stängdes ner för verksamhet 
Under sommaren förbereddes badplatserna som en extra viktigt mötesplats, Forsbacka badet och Örnäs fick nya badbryggor. 
Hanebol och Högheden har varit de två områdena vi sett mest samlingar av människor, och flera nya målgrupper upptäcker 
friluftsliv. Hanebol har inför året en ny sprutplats, breddat spår och några nya snökanoner för bättre skidspår, samt nya grillplatser. 
Högheden har en ny barnbana för tävlingslek, nya bänkar och ny grillplatser och en del renovering gjorde på byggnaden inför 
säsong. 
Ishallen skall tas över av ÅKAB och i samband med det har flera utredningar och reparationer skett. I samråd med förening, 
kommun och region tog vi beslut att ishallen blir vaccinationscentral. 
Fotbollsplanerna på våra sportfält har varit drabbade av inställda träningar, serier mm under corona. Så möjligheten för 
spontanfotboll eller annan aktivitet har varit högre än vanligt för allmänheten. Vi har valt att sköta dem med högre intensitet än 
normal-år för att vi trott att de skulle kunna fungera som mötesplats när mycket annat blev annorlunda i tillvaron. Vi har även 
iordningställt en is med sarg utanför ishallen. Under rådande omständigheter har vi fokuserat på att verksamhet i övriga hallar även 
ska fungera på det sättet som tillåts, då vi tror att den verksamhet som bedrivs är värdefull för de människor som kan ta del av den i 
dessa tider. Inomhusanläggningarna har det varit lite utrymme för allmänheten att nyttja i år. 
Arbetet med nya riktlinjer för föreningsbidrag närmar sig färdigställande och återstående arbete är beräkningar inför budget och 
säkerställan i att rätt målgrupper nås. 
Covid-19 pandemins påverkan 

Covid 19 har påverkat verksamheterna mycket. Under våren var det främst simhallarna där vi märkte av ett mycket lågt 
besökarantal. Utomhusanläggningarna användes i stort sett som vanligt, i alla fall till vardags, förutom att cuper inte blev och 
matchsäsongen blev annorlunda. Under senare delen av hösten har alla anläggningar blivit påverkade då de helt eller i stora 
delar varit helt nedstängda. 
Ett stort fokus har varit från sommaren och framåt att anpassa utomhusanläggningarna till en ökad belastning och möjligheten att 
kunna umgås smittsäkert. Fler sopkärl badplatser, ytterligare bänkar vid mötesplatser, fler grillplatser, is vid flera ställen. Att tolka, 
försöka förbereda kommande beslut och direktiv har krävt en del omställningar av organisationen. Vi har haft försökt erbjuda en 
aktiv vardag med de förutsättningar vi haft. 

 

 

Nämndmål Status Trend 

Teknik- och fritidsnämnden ska ge alla goda förutsättningar att bedriva en allsidig och rörelsefrämjande verksamhet 
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Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

Årets friluftskommuner 
 

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Dec 2020 

 
Mål 2020 

Bibehålla/förbättrad placering i tävlingen "årets friluftskommun" 75.0 74.0 75.0 

 
Måluppfyllelse vid årets slut: 

Helt uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse: 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys: 

Rankningen för Åmåls kommun för år 2020 är 74 av 231 deltagande kommuner. Det innebär en i princip jämförbar ranking med 
år 2019 (75). Ett antal aktiviteter pågår kontinuerligt och bedömningen är att den positiva trenden kommer att fortsätta framöver i 
och med det ökade intresset för uteaktiviteter. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Pandemin har haft stor påverkan på park och fritidsenheten och verksamheten för friluftsliv. Vi har fått ett större antal besökare 
på spår och leder. Hanebol och Högheden har varit de två områdena vi sett mest människor, och flera nya målgrupper upptäcker 
friluftsliv. 
Hanebol har inför året en ny sprutplats för konstsnö, spår har breddats och några nya snökanoner för bättre skidspår har 
installerats. Nya grillplatser har tillkommit mht ökat besöksantal. Högheden har en ny barnbana för tävlingslek, nya bänkar och ny 
grillplatser och en del renovering gjorde på byggnaden inför säsong. 
Inventering och underhållsplaner ligger till grund för framtida planering. Trygghetsröjningar och utbyte av belysningsstolpar har 
gjorts i Rösskogen. Det finns välanvända MTB-spår där Åmål och Säffles kommuner nu kompletterar varandra bra genom olika 
banor med olika teknisk karaktär. 
Åmål och Säffle har anslutit sig till ett nytt projekt "Aktivitetsrundan" som innebär uppskyltning med övningar i olika 
svårighetsgrad att göra längs motionsspåret. Skyltarna har placerats längs motionsspåret i Rösskogen, Tösse och Fengersfors. 
Hanebol och Högheden har varit de två områdena vi sett mest samlingar av människor, och flera nya målgrupper upptäcker 
friluftsliv. Hanebol har inför året en ny sprutplats, breddat spår och några nya snökanoner för bättre skidspår, samt nya grillplatser. 
Högheden har en ny barnbana för tävlingslek, nya bänkar och ny grillplatser och en del renovering gjorde på byggnaden inför 
säsong. 
Covid-19 pandemins påverkan 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Kommunernas parker, grönområden, skogar samt områden för friluftsliv ska upplevas som attraktiva att vistas i för alla 
 

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Dec 2020 

 
Mål 2020 

Kritik på teknik >/= 87% nöjdhet med hur parkerna sköts i kommunen 87.00%  87.00% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 
Trend för 

måluppfyllelse 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

När år 2020 summeras, kan vi konstatera att besökare till friluftsanläggningar har ökat. Verksamheten har fokuserat mycket på 
att säkerställa gott löpande underhåll av anläggningar och markområden. Med redovisade aktiviteter vill verksamheten 
säkerställa att kvalitén på nuvarande anläggningar kan bibehållas för framtiden. Nuläget vad gäller standard och utbud är gott. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Väsentliga händelser är att vi har anlagt en ny lekplats i Fengersfors. Nya bryggor har köpts in till Forsbackabadet och Örnäs. 
Arbetet kring Mossängen med markarbeten för aktivitetsytan för actionparken är klar. Föreningen har fått en cotainer som utgör 
stommen för både aktivitet men också för att kunna skapa mer verksamhet och förvara både material till aktivitet och under bygge 
av fler aktiviteter. Föreningen har fått externa medel för att färdigställa actionparken som förväntas stå klar våren 2021. 
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En ny motionsrunda som kommer vara en form av styreträningsstationer längst motionsspåren finns i Rösskogen, Tösses och 
Fengersfors motionsspår. En ny grillplats är på plats i foten av Sigvards backe. Vi har under pandemin försökt jobba med de ytor vi 
har för att skapa mötesplatser och med ett ökat fokus på spår och leder och badplatser. 

 

Strategiskt utvecklingsområde: Livslång trygghet/Företagsamhet och kreativitet 

Strategiskt mål: I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden 

Nämndmål 

 
 
 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Dec 2020 

 
Mål 2020 

Kritik på teknik >/= 94% 94.00%  94.00% 

 
Nästa sammanställning från enkätstudien "Kritik på teknik" publiceras år 2021. 
VA-verksamheten har av detta skäl inga nya data för detta nämndmål år 2020. VA-verksamheten har dock levererat god 
måluppfyllelse historiskt. Detta, kombinerat med faktumet att inga kritiska händelser ägt rum under året, gör att förvaltningen fortsatt 
gör bedömningen att målet är uppfyllt och att trenden är stabil. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Öka nöjdheten med renhållningen kommande treårsperiod 
 

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Dec 2020 

 
Mål 2020 

Kritik på teknik, öka nöjdhet till 85% 89.00%  85.00% 

 
Nästa sammanställning från enkätstudien "Kritik på teknik" publiceras år 2021. 
Renhållningsverksamheten har av detta skäl inga nya data för detta nämndmål år 2020. Verksamheten har dock levererat god 
måluppfyllelse historiskt. Detta, kombinerat med faktumet att inga kritiska händelser ägt rum under året, gör att förvaltningen 
fortsatt gör bedömningen att målet är uppfyllt och att trenden är stabil. 
Den årliga informationsfoldern, Renhållningsguiden har skickats ut till verksamhetens kunder i början av året. Guiden har 
även översatts till engelska. En ny checklista till de kunder som köper tjänsten slamtömning har tagits fram. 
Verksamheten under året lagt fokus på förberedelse inför uppstarten av sophämtning i egen regi i hela området samt insamling av 
matavfall. Detta är två av nämndens största projekt totalt under innevarande mandatperiod. 

  

Nämndmål Status Trend 

Bibehålla/öka nöjdhet med kvalitet på kommunalt kranvatten 
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Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

År 2021 ska mängden kärl- och säckavfallet ha minskat med 25%, jämfört med 2015 års nivå. 
 

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Dec 2020 

 
Mål 2020 

Egen statistik 241 kg/invånare 222 kg/invånare 197 kg/invånare 

 
Insamlad mängd kärl- och säckavfall är 8% lägre som motsvarande period 2019. Detta är troligtvis ett resultat av pandemins 
påverkan på samhällets företag och verksamheter. Målet om 25 % minskad avfallsmängd jmfr år 2015 är dock ännu inte uppfyllt. 
Insamling av fritidsutrustning för återbruk startades upp under våren i samarbete med Fritidsbanken. 

 

Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

Kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas trygga och ha god framkomlighet för alla 
 

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Dec 2020 

 

Mål 2020 

Kritik på teknik > 29% ska uppleva bra standard på större gator 23.00%  29.00% 

Kritik på teknik >/= 55% ska vara helt/ganska positiva till snöröjning och halkbekämpning i kommunen 51.00%  55.00% 

Kritik på teknik >/= 81% ska uppleva det rent och snyggt på torg och trottoarer 81.00%  81.00% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Ej uppfyllt 
Trend för måluppfyllelse: 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys: 

Undersökning "Kritik på Teknik" 2019 har ändrat en del frågeställningar vilket gör jämförelsen mellan 2016 och 2019 
svår. Gatuenheten har inte uppfyllt sina mål om gatornas standard och vinterväghållning till fullo men man ligger 
ganska nära rikets medel. Vad gäller Rent och snyggt på gator i centrum ligger man dock klart över rikets medel vilket 
man gjort sedan 2013. 
Målen inriktar sig ungefär på rikets medel oavsett kommunstorlek. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Asfaltering har gjorts på ca 10 230 m² körbanor och 1 400 m² gc-banor/trottoarer. 
Ca 200 m ny gata har anlagts och 70 m gång- och cykelväg på Östra Åsenvägen för att möjliggöra för etablering av Willys 
livsmedelsbutik och den färdigställs våren 2021. Under året har också ny gång- och cykelväg på Järngatan och till Rågvägen på 
Västra Åsen anlagts. 
De lite större asfaltåtgärderna gjordes på Järngatan/Ödmansgatan, Vänersborgsvägen, Östra Åsenvägen, Strandgatan och 
Brånasmedsgatan. 2020 var budget för asfaltbeläggningar tillfälligt lägre så det lades mindre asfalt än de senaste åren. 2021 
återgår budget till normal nivå igen. 
Trafiksäkerhetsåtgärder har gjorts under året genom att: 220 m ny gång- och cykelväg längs Järngatan från Centralplan till 
Bergsgatan anlagts, 100 m ny gång- och cykelväg till Rågvägen på Västra Åsen, anlagt förhöjt övergångsställe på Drottninggatan 
vid Torvaldsgatan samt tillgänglighetsanpassad busshållplats på Tydjevägen i Tösse. 
Pga covid-pandemin utfördes tillgänglighetspromenad först på hösten och därför fanns inte möjlighet att utföra några åtgärder för 
2020. 
I samband med att trappan till Kungsberget renoverades monterades ny elegant belysning. Kungsberget har också fått 
belysning vid dess södra entré och hela området har fått tre belysta entréskyltar. Längs ny gata och gång- och cykelväg på 
Östra Åsenvägen har ny belysning monterats liksom längs ny gång och cykelväg till Rågvägen på Västra Åsen. På Sjövägen i 
Fengersfors har ca 150 m gatubelysningskabel och tillhörande stolpar bytts ut. I Kulturparken har ca 200 m kabel och nya fina 
belysningsstolpar anlagts och på Bettys gata har ca 150 m kabel bytts ut. Utöver ordinarie underhåll har 20 rostiga eller påkörda 
belysningsstolpar bytts ut samt 20 belysningsarmaturer som ersatts med LED. Året har dessutom inneburit ovanligt många 
kabelfel som behövt åtgärdas (ca 10 st). 
Städning med sopmaskin har gjorts 2-3 dagar per vecka maj-november. Under helger maj-oktober har idrottsföreningen Åmåls IBK 
städat centrum. Feriearbetare har utfört ogräsrensning i centrum. Dikesslåtter har körts i normal omfattning. 
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Nämndmål 
 

Nämndmål Status Trend 

Förbättra/utveckla gång- och cykelvägnätet för att uppmuntra till ökad rörelse och cykelanvändande 
 

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Dec 2020 

 
Mål 2020 

Kritik på teknik >/= 51% ska uppleva bra standard på gång- och cykelvägar 50.00%  51.00% 

Kritik på teknik > 53% går till arbete/skola någon/några gånger i veckan eller mer 53.00%  54.00% 

Kritik på teknik > 51% ska sommartid cykla någon/några gånger i veckan eller mer 51.00%  52.00% 

Kritik på teknik > 12% ska vintertid cykla någon/några gånger i veckan eller mer 12.00%  13.00% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 
Trend för 

måluppfyllelse 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys: 

Undersökning "Kritik på Teknik" genomförs vart tredje år och nästa tillfälle blir år 2021. Gatuenheten uppfyllde år 2019 i princip 
mål för standard på gång- och cykelvägar samt ligger över målet för andelen som går till skola/arbete nästan varje dag. Under 
2020 har vi inte uppfyllt vårt mål att asfaltera 1 km gc-väg/år. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Ett antal sträckningar har nyanlagts: 220 m ny gång- och cykelväg längs Järngatan mellan Centralplan och Bergsgatan, 100 m ny 
gång- och cykelväg till Rågvägen på Västra Åsen samt 70 m ny gc-väg längs Östra Åsenvägen (asfalteras våren 2021). Ett förhöjt 
övergångsställe på Drottninggatan vid Torvaldsgatan samt tillgänglighetsanpassat en busshållplats på Tydjevägen i Tösse har 
anlagts. 
Under perioden maj-oktober återplacerades det flyttbara farthindret på Näsgatan (fungerar 
ej vintertid). Under 2020 var det nästan inget vinterväder alls. 
Vi har deltagit som sponsorer för Trafikkalendern som delger skolorna ett undervisningsmaterial om skolvägar och 
trafiksäkerhet likt tidigare och deltagit i Momentas kampanjer med reflexer, västar och cykelhjälmar till mindre skolbarn likt 
tidigare år. Förvaltningen medverkar också som sponsorer vid Cykelns dag i maj. 
Under 2020 har vi som vanligt delat ut ca 1000 reflexer från stadshuset, biblioteket, Norrtull, simhallen m fl. 

 
 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Öka utbytestakten av ledningsnätet enligt Svenskt Vattens rekommendationer, 0,7% för vatten, 0,6% för spill 
 

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Dec 2020 

 
Mål 2020 

VASS, egen statistik 0,8% för vatten 0.90% 0.30% 0.80% 

VASS, egen statistik 0,6% spill 0.10% 0.30% 0.60% 

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Ej uppfyllt 
Trend för 

måluppfyllelse 

Trenden är minskad 
Effekt/resultat/analys: 

Sammanfattningsvis innebär årets utbytestakt 0,3% eller 344 år för renvattenledningar, och 0,3% eller 299 år för 
spillvattenledningar. Detta innebär att av Svenskt Vatten rekommenderat börvärde (0,6% för spill och 0,7% för vatten), ej uppnås. 
Aktuell omläggningstakt uppnår inte heller aktuell avskrivningstid på 70 år. För vattenledningar kan förnyelsetakterna konstateras 
följa en nedåtgående trend för perioden 2011 - 2020. De senaste åren har dock omläggningen för vattenledningar ökats kraftigt 
vilket medför att trenden gradvis vänds uppåt. Resultatet 2020 innebär dock här ett trendbrott. 
Även för spillvattenledningar är trenden nedåtgående. Detta förklaras av de senaste årens fokus på renovering av vattenledningar 
(dock ej 2020) i syfte att minska andelen läckvatten och antalet störningar i vattenleveransen till abonnent. 
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Orsaken till de lägre utbytestakterna för 2020 beror i huvudsak på ett oplanerat behov av omläggning av den dagvattenledning 
som låg i vägen för Willys etablering på Östra Åsen. 
Avdelade medel för ledningsomläggning kommer enligt beslutad flerårsbudget gradvis ökas. 

 

 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse: 

Investeringsmedel har utnyttjats för ledningsomläggningar på Bettys gata, Mellangatan, Östra Åsen, Snarhögsvägen, Drottning 
Kristinas väg, samt servis till Rösparksskolan. Utöver aktuella omläggningar har VA-utbyggnad, dvs. nyanläggning av ledningar 
genomförts för anslutning av Tössebäcken. Totalt har här 2 720m vattenledningar samt 2 645m spillvattenledningar lagts. 
I kombination med förstärkta re-investeringsramar avser enheten fortsatt jobba mot att i så hög grad som möjligt säkerställa 
optimering av antalet lagda meter med investerade medel. 
2020 har totalt 12 läckor registrerats, vilket är i paritet med 2019 (12), men betydligt lägre än 2018 (24). 
Enheten jobbar allt mer aktivt med att snabbt identifiera och laga läckor på ledningsnätet. Vidare ligger stor fokus på att byta 
dåliga/gamla ledningar i syfte att proaktivt minska risken för akuta läckor och relaterad negativ påverkan på erhållen servicenivå. 
Enhetens ansträngningar lönar sig då en tydlig nedåtgående trend kan påvisas för andelen läckvatten i näten, se nedan. Dock har 
andelen läckvatten varit något högre 2020, detta förväntas dock vara en tillfällig avvikelse. 

 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

För en säkrad vattenkvalitet ska vattenverken producera och distribuera ett dricksvatten vars kvalitet är utan 
anmärkning enligt livsmedelsvekets krav. 

 

 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Dec 2020 

 
Mål 2020 

Inga registrerade avvikelser "tjänligt med anmärkning" på dricksvatternkvaliteten    

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Ej uppfyllt 
Trend för 

måluppfyllelse 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

Vid ordinarie ackrediterad provtagning har en avvikelse i form av tjänligt med anmärkning registrerats på ett prov hos 
användare 2020. Omprov visade negativt resultat. 
I Tösse har avvikelser i form av tjänligt med anmärkning förekommit 1 gång på vatten från verk, samt en gång på vatten hos 
användare. Aktuella avvikelser tros i huvudsak bero på störningar som uppkommit i anläggningen/processen från de omfattande 
arbeten som genomförts på verket. Inga avvikelser har nu förekommit sedan september 2020. 
I Tösse har överskridande av Radon, Alfaaktivitet, individuella radionuklider och indikativ dos konstaterats kvarstå. Åtgärd i form 
av förstärkt rening för att aktuella gränsvärden uppfylls är således nödvändig. Investeringsmedel 2 000 tkr, ligger i budget 2021 för 
nödvändiga processtekniska åtgärder. 
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I Edsleskog, Fengersfors och Ånimskog har inga avvikelser förekommit 2020. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

I Edsleskog pågår ombyggnation för att höja driftsäkerheten i anläggningen, dessa åtgärder avses färdigställas 2021. 
I Åmål innefattar upphandlingen renovering- och ombyggnation på Fengersfors vattenverk, samt Fengersfors vattentorn. 
Arbetena avser också medföra att det mycket slitna vattentornet i Fröskog kan ställas av. Vidare ingå översvämningstryggande 
arbeten på Åmåls råvattenpumpstation. Aktuella arbeten inleds 2021. 
Den omfattande utredning som genomförs avseende byggnationen av ett nytt vattenverk i Åmål fortskrider. 
En utredning pågår vidare för att åtgärda en påvisad och stigande problematik med vattentillgången i Ånimskog och Tösse. 
Beroende på utfall av aktuell utredning kan tidplan och budget för dessa två investeringar påverkas. 
Ett arbete med driftövervakningssystemet har pågått under året. Förbättringarna ökar möjligheterna att snabbt och enkelt 
åskådliggöra analysresultat och driftparametrar. Syftet är att underlätta resultatuppföljning och att driftpersonalen snabbare ska 
kunna reagera på avvikelser i produktionen. 
Enhetens utarbetade förslag till nytt vattenskyddsområde för Åmål är under avslutande bearbetande innan slutgiltigt fastställande 
av Länsstyrelsen. Det är VA-enhetens förhoppning att detta ska kunna färdigställas 2021. Aktuella projekt är försenade pga. hög 
arbetsbelastning på enheten. 
Upprättande av förslag till nya vattenskyddsområden för övriga vattenverk är inlett men fortsatt arbete inväntar 
färdigställande av Åmåls och Ånimskogs vattenskyddsområden. 

 
 
Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Avloppsvattnet ska renas så att de av Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets uppsatta reningskraven uppfylls 
 

 

 

 
 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Dec 2020 

 
Mål 2020 

Rikt- och gränsvärden för kvartals- och årsmedelvärde    

 

Måluppfyllelse vid årets slut 

Ej uppfyllt 
Trend för 

måluppfyllelse 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

Åmåls ARV 

Åmåls reningsverk har 2020 gått mycket bra. Preliminära helårsresultaten ligger för både BOD och fosfor långt under aktuella 
begränsningsvärden för BOD och fosfor. 
Tösse ARV 

Anläggningen har 2020 gått bra. Resultaten har uppfyllt aktuella villkor med god marginal. Reningsgraderna för både fosfor och 
BOD överstiger i regel med god marginal 90%. 
Edsleskogs ARV 

Enligt enskilda resultatrapporter så uppfyller parametern BOD7 gällande begränsningsvärden med god marginal. Reningsgraden 
överstiger i regel med god marginal 90%. Avseende totalfosfor är dock fortfarande reningen behäftad med instabilitet avseende 
både halt och reningsgrad. Slutgiltiga resultat för 2020 är ännu inte fastställda. 
Fengersfors och Ånimskogs ARV 

Aktuella reningsanläggningar uppfyller likt tidigare ej aktuella utsläppskrav. Som ett led i pågående utredningsarbete har två 
pilotanläggningar testkörts i Fengersfors. Aktuella pilotkörningar är nu färdigställda och resultaten kommer att utnyttjas i kommande 
projektering av anpassade reningsanläggningar i Fengersfors och Ånimskog som enligt liggande investeringsbudget avses 
genomföras 2025 och 2026. Överväganden pågår att genomföra en gemensam partnering-upphandling omfattande samtliga VA-
processanläggningar som avses antingen omfattande renoveras eller nybyggas kommande 10 år period i både Säffle och Åmål. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Hög reningsgrad av avloppsvatten borgar för både låg miljöpåverkan och gott dricksvatten. För att klara av hög 
reningsgrad krävs löpande investeringar och återinvesteringar i ledningsnät och reningsverk. 
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Nämndmål 

 

Nämndmål Status Trend 

Teknik- och fritidsnämnden ska genom ökad digitalisering medverka till en enklare vardag för kommuninvånarna 
 

 

 

 
 

 Utfall 

Dec 2019 

Utfall 

Dec 2020 

 
Mål 2020 

Statistik från bl.a. felanmälassystemet    

 
Måluppfyllelse vid årets slut 

Helt uppfyllt 
Trend för 

måluppfyllelse 

Trenden är oförändrad 
Effekt/resultat/analys 

Våra kommuninvånare anmäler frekvent de fel som uppkommer till vår kundtjänst via appen, e-post eller telefonsamtal. Antalet 
avslutade ärenden i felanmälansystemet har ökat mellan 2019 och 2020 med ca 100 ärenden, till 1200 stycken. 
Statistiken visar att gatuenheten fått minskat antalet ärenden mellan 2019 och 2020, medan park och fritid har ökat sina antal. 
Övriga kategorier ligger på samma nivå som tidigare. 
Genomsnittlig handläggningstid har minskat markant inom kategorierna park, fritid och återvinningsstationer Åmål. För övriga 
områden ligger handläggningstiden kvar på samma nivå som förra året. Vi kan konstatera att efter den tidigare genomförda 
utvecklingsinsatsen har fler ärenden handläggs på ett bättre sätt, med mer återkoppling till kund och ett snabbare avslut. 
Aktiviteter för ökad måluppfyllelse 

Vi har under 2020 infört 3 stycken e-tjänster som är: Beställning av extra sopsäckar, Anmälan om uppehåll av hushållsavfall och 
slamtömning samt ansökan om autogiro för vatten-, avlopp-, slam- och renhållningskunder. 
Förvaltningens verksamhetsutvecklare har deltagit i arbetet med digitaliseringsstrategi och handlingsplan. Aktiviteterna i 
handlingsplanen kommer att förbättra förvaltningens digitalisering kommande år. 
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Uppföljning bokslut 2020 för Teknik- o fritidsnämnden 
 
 
Driftsredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2020 

Budget 

helår 2020 

Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 221 849 213 379 8 470 
 

 

Kommunbidrag 65 343 65 343 -0 
 

 

Kostnader -273 845 -274 837 992 
 

 

Räntekostnader -3 562 -3 886 324 
 

 

Resultat 9 786 -1 9 787 
 

 

 
 

Säffle och Åmåls kommuner har en gemensam nämnd för teknik- och fritidsverksamhet sedan 1 januari 2011. Teknik- och 
fritidsnämnden har verksamhetsansvar för ledning och utveckling av infrastruktur, tekniska verksamheter, park- och 
fritidsverksamhet samt lokalvård i Säffle och Åmåls kommuner. Nämndens verksamheter är uppdelade i skatte- respektive 
avgiftsfinansierad verksamhet. Säffle kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Säffle kommuns 
organisation. Utöver vad som följer av lag gäller fastställt reglemente och ett mellan kommunerna ingånget samverkansavtal för den 
gemensamma nämnden, som gäller 2019-2022 plus fyra ytterligare år. Åmåls kommun äger de fasta anläggningarna i Åmål och 
teknik- och fritidsnämnden svarar för drift- och underhåll av dessa. Nämnden hyr anläggningarna motsvarande kostnaden för 
avskrivning och ränta. De ekonomiska förutsättningarna för de skattefinansierade verksamheterna 2020 innebär en generell 
ramökning med 0,5 % för Säffle samt en ramförstärkning för drift av ny simhall och bollhall. Detta uppgår till 16 350 tkr. 
Kommunbidraget minskar dessutom med 475 tkr p.g.a. lägre hyror från SÄBO, fastighetsunderhållet minskas med motsvarande 
belopp. Park- och fritidsenheten har även tillförts 592,5 tkr med uppdrag att fördela ett extra verksamhetsbidrag till föreningslivet. 
Åmåls kommun har ökat driftbidraget med 1 929 tkr år 2020 för förstärkning av personalkostnader, ökade kapitalkostnader, 
fjärrvärme samt el. Totalt innebär detta en driftram på 65 343,5 tkr i Säffle och ett driftbidrag från Åmåls kommun med 40 174 tkr. 
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Driftsredovisning 

Teknik- o fritidsn skattf 

Driftredovisning (tkr) 

 Utfall Jan - 

Dec 2020 

Budget 

helår 2020 

Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 123 324 118 512 4 811 
 

 

Kommunbidrag 65 343 65 343 -0 
 

 

Kostnader -177 047 -181 812 4 765 
 

 

Räntekostnader -1 834 -2 044 210 
 

 

Resultat 9 786 -0 9 787 
 

 

 
ANALYS: 

Skattefinansierad verksamhet: 

Den skattefinansierade verksamheten har under 2020 redovisat högre intäkter och lägre kostnader i relation till budget. Många av 
enheternas verksamheter bygger på beställningsarbeten eller är säsongsverksamheter, exempelvis gatuenhetens vinterväghållning, 
parkarbete o.s.v. Intäktssidans högre utfall jämfört med budget förklaras främst av externarbeten som gatu- och park- och 
fritidsenheten utför ej budgeteras för. Dessa intäkter motsvaras av identiska kostnadsposter. Största posten har varit ett arbete på 
gatuenhetens sida i Åmål som inneburit nästan 3 000 tkr i omsättning. Bidrag från arbetsförmedlingen för personal i 
arbetsmarknadsåtgärder bokförs även som intäkter, och har ej budgeterats i lika hög grad som de inkommit. Förvaltningen har även 
mottagit ersättning för sjuklönekostnader i och med covid-19, vilket bokförts på intäktssidan. Sedan början av året har förvaltningen 
ej blivit fakturerade för aktuella hyror för Säffles nya simhall, Tegnérhallen samt nya bollhallen. Överenskommet var att tidigare års 
hyror faktureras tills nya hyror är färdigförhandlade, och eventuella justeringar görs då. Under året har dessa hyror fortsatt ej blivit 
fastställda, vilket medfört ett missvisande kostnadsutfall under samtliga prognoser. Under bokslutet har justering gjorts för att 
motsvara leverantörens kostnader för avskrivning, ränta och el för dessa anläggningar. Denna justering var avsevärt lägre än initialt 
tilldelad ram och beräknad faktisk kostnad, vilket således efterlämnar stora plusposter. På grund av små mängder snöfall har 
gatuenhetens verksamhet för vinterväghållning haft låga kostnader under året. Detta uppmärksammades under första halvåret, och 
samma trend fortsatte vid årets slut. På grund av detta har extra insatser utförts inom andra verksamheter, men ej i samma grad. 
Detta tillsammans med sporthallarnas hyror medför till största del kostnadssidans låga utfall. 
 

UTFALL: 

Skattefinansierad verksamhet: 

De skattefinansierade verksamheterna redovisar totalt ett överskott på +9 786 tkr, varav Säffle avser +8 113 tkr och Åmål +1 673 
tkr. 
Nämnd, administration och teknisk planering redovisar vid årets slut ett överskott på +953 tkr. Två tjänster inom teknisk planering 
har under året blivit vakanta och ej ännu tillsatts, vilket medfört lägre personalkostnader. Den budgeterade posten för satsningar på 
kompetensutveckling, arbetsmiljö och oförutsedda åtgärder har även brukats till liten del, för såväl Säffle som Åmål. 
Nämndverksamhetens kostnader har även varit lägre än budgeterat, vilket medför en positiv kostnadsavvikelse. P.g.a. diverse 
förändringar i tjänster från årets början finns en avvikelse på intäktssidan i fakturering från administrationen, vilket gett ett minskat 
intäktsutfall i relation till budget. 
 

Gatuenheten redovisar efter årets slut ett överskott på +2 842 tkr, där Säffle står för +1 524 tkr och Åmål +1 318 tkr. Enheten har 
under året utfört större arbeten för vidarefakturering än vanligt, där ett arbete vid Ö:a Åsenvägen i Åmål omsatt nästan 3 000 tkr. 
Denna intäkt motsvaras i samma mån av kostnadsposter, men bruttoredovisas i bokföringen. En ekonomiskt gynnsam vinter i form 
av lågt snöutfall har medfört låga kostnader för verksamheten i båda kommuner. Säffle har för verksamheten haft 2 285 tkr lägre i 
utfall jämfört med budget och Åmål 2 156 tkr. Till följd av detta har ytterligare insatser gjorts inom enhetens andra verksamheter, 
varav deras enskilda budgetar medvetet överskridits. 

 

Park- och fritidsenheten redovisar vid årets slut ett överskott om +6 298 tkr, där Säffle står för +6 728 tkr och Åmål -430 tkr. En 
positiv avvikelse i utfall kan ses på intäktssidan. Störst bidragande faktor till detta är bidrag för personal i arbetsmarknadsåtgärder 
från arbetsförmedlingen som ej budgeterats för i tillräcklig mån. Precis som för gatuenheten finns här ej någon budget för 
externarbeten, vars utfall dock syns på både intäkts- och kostnadssidan. Säffles gästhamnar och skogsverksamhet har även under 
året redovisat högre intäkter än budgeterat, vilket dock utjämnas av exempelvis sim- och sporthallarnas intäktsbortfall i och med 
världspandemin. Ej aktuella hyror för Säffles nya simhall, Tegnérhallen samt nya bollhallen medför i högsta grad den stora 
avvikelsen på kostnadssidan. Vid slutet av året justerades kostnader för dessa anläggningar att motsvara leverantörens årliga 
kostnad för avskrivningar och el, vilket var betydligt lägre än ursprungligt tilldelade ramar. Bortses detta har många av Säffles 
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verksamheter redovisat bra resultat. Parkenheten har jobbat med effektivisering av sina verksamheter och har inte haft lika stort 
behov av säsongspersonal som budgeterats. Övergång från två separata driftledare till en gemensam för park och fritids 
verksamheter har likaså medfört lägre kostnader. Åmål har likt Säffle gynnats av lägre kostnadsutfall i och med en gemensam 
driftledare. Behovet av underhåll och åtgärder för båtplatsverksamheten har under året varit lägre än planerat, vilket syns i ett lägre 
kostnadsutfall. Lägre intäkter har dock setts för Åmåls gästhamnar och likt Säffle även dess simhall, som redovisar ett underskott 
strax över -450 tkr. Ishallens maskinrum har genomgått renovering och även ett läckage i kylrummet har åtgärdats. Detta har 
inneburit höga kostnader och således ett underskott om nästan -800 tkr för verksamheten. 
 
Städenheten redovisar vid årets slut ett underskott på -307 tkr. Intäktsutfallet är något lägre än budget och kostnaderna överstiger 
budget i nästan samma mån. Enheten gjorde föregående år stora insatser på arbetsmiljöförbättrande åtgärder för att minska det 
höga sjukfrånvarotalet. Detta fick stor effekt, men på grund av rådande pandemi har förståeligt nog årets trend gått i motsatt riktning. 
Hög sjukfrånvaro medför ökade sjuklönekostnader, vilket i och med enhetens personalomfattning slår hårt. Ersättning har erhållits 
för delar av dessa ökade kostnader för perioden april-november. Pandemin har dessutom negativt påverkat världsmarknadens 
priser för produkter som enheten är i stort behov av i det dagliga arbetet. 

 
Nämnd/adm/tkp 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2020 

Budget 

helår 2020 

Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 9 694 10 942 -1 249 
 

 

Kommunbidrag 4 663 4 663 -0 
 

 

Kostnader -13 403 -15 605 2 202 
 

 

Räntekostnader -0  -0 
 

 

Resultat 953 0 953 
 

 

 
Nämnd, administration och teknisk planering redovisar vid årets slut ett överskott om +953 tkr. Två vakanta tjänster inom teknisk 
planering, på grund av pensionsavgångar, som under året ännu ej tillsatts har lämnat överskott. Den budgeterade posten för 
satsningar på kompetensutveckling, arbetsmiljö och oförutsedda åtgärder har även brukats till liten del, för såväl Säffle som Åmål. 
På intäktssidan finns en avvikelse i fakturering från administrationen p.g.a. diverse förändringar i tjänster från årets början, vilket gett 
ett minskat intäktsutfall i relation till budget. Lägre kostnader för nämndverksamheten har även medfört en positiv 
kostnadsavvikelse. 

 
Gatuenhet 

 
Driftredovisning (tkr) 
 Utfall Jan - 

Dec 2020 

Budget 

helår 2020 

Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 38 286 34 684 3 602 
 

 

Kommunbidrag 21 338 21 338 -0 
 

 

Kostnader -55 248 -54 332 -917 
 

 

Räntekostnader -1 533 -1 690 157 
 

 

Resultat 2 842 -0 2 842 
 

 

 

Gatuenheten i Säffle och Åmål redovisar vid årets slut ett överskott om +2 842 tkr. Säffle står för +1 524 tkr medan Åmål för 
resterande +1 318 tkr. Intäktssidans stora avvikelse beror främst på interna fördelningar och arbeten för vidarefakturering som ej 
budgeteras för. Samtliga av dessa intäkter motsvaras av en likvärdig kostnad och blir således ett nollsummespel. 
Som prognosticerats sedan inledningen av året har verksamheten för vinterväg resulterat i ett stort överskott. Extremt små mängder 
snöfall jämfört med ett normalår har inneburit låga kostnader för båda kommuner. För Säffle är utfallet cirka 2 285 tkr lägre än 
budget, och motsvarande siffra för Åmål är 2 156 tkr. Detta ekonomiskt gynnsamma faktum har medfört möjligheter för utökade 
åtgärder inom andra verksamheter såsom beläggning, trafikanordningar, trafikbelysning, dikningsåtgärder m.m. Således har dessa 
verksamheters initiala årsbudgetar medvetet överstigits. Då det inte prognosticerats för en nästan total avsaknad av snöfall vid årets 
slut, ihop med tidsbrist för planering av andra åtgärder, har detta inneburit en stor pluspost vid årets slut. 
Exkluderat extra insatser vid slutet av året ligger nästan samtliga andra verksamheters utfall i balans jämfört med budget. 
Verksamheten för broar avslutade även året med lägre kostnadsutfall än budgeterat i båda kommuner, då återstående planerade 
åtgärder ej hann utföras. Något lägre intäkter än budget för parkeringsövervakning kan ses i båda kommuner. 
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Park- och fritidsenhet 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2020 

Budget 

helår 2020 

Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 45 919 43 287 2 632 
 

 

Kommunbidrag 39 343 39 343 0 
 

 

Kostnader -78 673 -82 285 3 612 
 

 

Räntekostnader -291 -345 54 
 

 

Resultat 6 298 -0 6 298 
 

 

 
Park- och fritidsenheten redovisar vid årets slut ett överskott om +6 298 tkr, där Säffle landar på + 6 728tkr och Åmål -430 tkr. 
Enhetens högre utfall av intäkter jämfört med budget beror främst på att bidrag för personal i arbetsmarknadsåtgärder från 
arbetsförmedlingen ej budgeterats för. Likt gatuenheten budgeteras även ej externa arbeten, vilket påverkar kostnadssidan i samma 
grad som intäktssidan. 
Under året har aktuella hyreskostnader för Säffles simhall, Tegnérhall samt nya bollhall saknats. I och med bokslutet justerades 
dessa till att motsvara leverantörens kostnader för kallhyra samt el för året. Denna kostnad var avsevärt lägre än budgeterat och 
initialt tilldelad ram, vilket resulterar i en pluspost om nästan 6 000 tkr för enheten. Denna post är för året extraordinär i och med 
naturen av dess uppkomst, och bör således hanteras som så. 
Exkluderat detta har flertalet av Säffles andra verksamheter gått bra. Gästhamnar har redovisat högre intäkter, vilket tros grundas i 
ändrade vanor i och med pandemins genomslag under året. Både park- och växthusverksamheterna redovisar plusresultat i relation 
till budget, främst på grund av mindre behov av säsongspersonal än initialt beräknat. Motionsspår har haft ett lägre kostnadsutfall till 
följd av knappa mängder snöfall. Gemensamma kostnader för park och fritid har även sett ett lägre utfall i och med övergång från 
två separata driftledare till en gemensam. Likaså har skogsverksamheten, trots utförda åtgärder mot barkborreträd, redovisat ett 
överskott i och med högre intäkter än budgeterat. Exkluderat plusposten för hyreskostnad redovisar Säffle simhall ett underskott om 
nästan -550 tkr. Intäktsbortfall, högre personal-, underhålls- och förbrukningsmaterialkostnader än budgeterat står i grund till detta. 
Åmåls gästhamn har sett en motsatt utveckling i relation till Säffles, och redovisar istället lägre intäkter än föregående år. Orsaken 
till detta kan föreligga i dess större andel norska kunder, och därmed ett stort intäktstapp i samband med stängda gränser. Åmåls 
simhall har precis som Säffle upplevt lägre besöksfrekvens och därmed ett stort intäktsbortfall. En återbetalning för 
vattenförbrukning på grund av sent uppdaterad vattenmätare räddar simhallens resultat en aning, men landar ändå på ett 
underskott strax över -450 tkr. Ishallen har undergått diverse renoveringar i maskinrum men även läckage i kylrum som åtgärdats. 
Detta har medfört ett underskott om nästan -800 tkr jämfört med budget. Likt Säffle har lägre gemensamma kostnader för park och 
fritid setts även på Åmåls-sidan i och med en gemensam driftledare. Likaså har parkverksamheten inte behövt säsongsanställda i 
samma grad som därmed medfört ett plus. Färre åtgärder för Åmåls båtplatser har behövts än planerat, vilket även det resulterar i 
ett plus. Det låga snöutfallet har precis som för Säffle inneburit lägre kostnader för motionsspårverksamheten, där ett överskott om 
nästan +450 tkr kan ses. 

 
Städenhet 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2020 

Budget 

helår 2020 

Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 29 425 29 599 -175 
 

 

Kostnader -29 723 -29 590 -133 
 

 

Räntekostnader -9 -9 -0 
 

 

Resultat -307 -0 -307 
 

 

 
Städenheten redovisar vid årets slut ett underskott om -307 tkr. Enligt utfallet kan något lägre intäkter samt högre kostnader ses. 
Enhetens sjuktal såg vid 2019 och början av 2020 en positiv trend jämfört med tidigare år. På grund av covid-19 har dessa ökat 
kraftigt och slår hårdast på denna enhet inom förvaltningen, i och med antalet anställda. Således har sjuklönekostnaderna för året 
ökat jämfört med tidigare år. Statlig ersättning har mottagits för en andel av dessa för perioden april-november. Större grad av 
ersättning för de första månaderna och lägre för de senare. Pandemin har även medfört prisökningar för skyddsmaterial vilket för 
vissa produktkategorier inneburit flera hundra procents ökning. 
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Teknik- o fritidsn affärv 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2020 

Budget 

helår 2020 

Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 98 526 94 867 3 659 
 

 

Kostnader -96 797 -93 025 -3 773 
 

 

Räntekostnader -1 728 -1 842 114 
 

 

Resultat 0 -0 0 
 

 

 
 

ANALYS: 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

Vatten- och avloppsverksamheten, renhållning samt avfall finansieras av respektive kommuns avgiftskollektiv. Alla över- och 
underskott särredovisas på balansräkningen för respektive avgiftskollektiv och ska balanseras inom en treårsperiod. I tabellen ovan 
redovisas båda kommunernas avgiftskollektiv inom VA och renhållning/avfall där justering gjorts i redovisningen för årets resultat, 
därav ett redovisat nollresultat. VA-verksamheten i både Säffle och Åmål redovisar ett underskott efter årets slut, vilket 
särredovisas på balansräkningen genom att minska skulden till avgiftskollektiven och som istället övergår till en fordran. För 
renhållningskollektiven har redovisade intäkter varit högre än kostnader, vilket innebär att båda kollektiven har redovisat ett positivt 
resultat. För Säffle minskas således tidigare fordran till kollektivet på balansräkningen och i Åmål ökar skulden till kollektivet som 
finns från tidigare år. 
De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar både högre intäkter och högre kostnader än budget under 2020. Största delen av 
intäktsavvikelsen förklaras just av VA:s intäktsjustering i samband med bokföringen av resultaten till balansräkning. Säffles 
VA-kollektiv visar även högre intäkter på grund av ökad vattenförbrukning, främst hos en större industriabonnent. Större kostnader 
är nedlagda på reparation och renovering av avloppsreningsverken i båda kommunerna. Året har även sett ökade vattenläckor för 
båda kommuner, men främst Säffle där årets kostnader överstiger fjolåret med 1 100 tkr. Åmåls reningsverk har även fått retroaktiva 
elkostnader för 2018 och 2019, på grund av felfakturering från leverantör, som bokförts under året. Renhållningskollektiven 
redovisar lägre intäkter och lägre kostnader än budget, vilket främst berott på lägre personalkostnader än budgeterat under året. 
Resultatjusteringen har därmed inneburit en minskning av intäktsutfallet. Östbys slutresultat om -374 tkr har enligt tidigare beslut 
fördelats på respektive kommuns kollektiv, varvid ett nollresultat uppnås. Denna justering har därmed inneburit en ökad kostnad för 
respektive kollektiv. 

 

UTFALL: 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

 
Säffle 

VA-verksamheten i Säffle redovisar ett resultat om -1 794 tkr. Detta underskott har justerats genom att föras till balansräkningen för 
att minska tidigare skuld till abonnenterna och istället övergå till en fordran. Denna justering ökar därmed intäkterna i samma mån. 
Skulden uppgick efter 2019 års resultat, till 407 tkr, och innebär med årets resultat istället en fordran om 1 387 tkr. Under 2020 har 
kostnader för vattenläckor ökat, speciellt för Säffle, som sett en ökning strax över 1 100 tkr jämfört med 2019. VA-verksamhetens 
kapitalkostnader i Säffle är något lägre redovisade än budget. Detta beror på att inte alla investeringsprojekt hunnit färdigställas 
enligt plan under 2020. Inför ombyggnation av vattenverket i Svanskog år 2022 har fortsatt arbete med vattenanalyser i Svansjöarna 
gjorts under året vilket kommer att fortgå till projektstart. Denna kostnad periodiseras som en förutbetald kostnad till dess att 
byggnationen påbörjas för att sedan ingå i investeringsprojekt. Intäkten av brukningsavgifterna är högre i år än 2020 vilket främst 
beror på ökad förbrukning hos en större industriabonnent. Flertalet renoveringsåtgärder har även behövts som ej planerats för vid 
avloppsreningsverket som medfört ökade kostnader. 
Renhållningskollektivet i Säffle redovisar ett överskott med +537 tkr, där hushållsavfallet gått +360 tkr och slamverksamheten +177 
tkr. Detta överskott har justerats genom att föras till balansräkningen för att minska tidigare fordran mot kollektivet. Denna justering 
minskar därmed intäkterna i samma mån. Fordran uppgick efter 2019 års resultat till 3 001 tkr, och minskas i och med årets resultat 
till 2 464 tkr, där avfallsverksamheten utgör 1 672 tkr och slamverksamheten 792 tkr. På grund av diverse frånvaro och delvis vakant 
tjänst har enheten under året haft lägre personalkostnader. Årets taxehöjning har även medfört ökade intäkter för såväl avfalls- som 
slamverksamheten. Östbys slutresultat fördelas på respektive kommuns kollektiv och innebar en kostnad om 146 tkr. 
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Åmål 

VA-verksamheten i Åmål redovisar ett underskott om -2 221 tkr. Detta underskott har justerats genom att föras till balansräkningen 
för att minska tidigare skuld till abonnenterna och istället övergå till en fordran. Denna justering ökar därmed intäkterna i samma 
mån. Skulden uppgick efter 2019 års resultat till 1 734 tkr, och innebär med årets resultat istället en fordran om 487 tkr. Likt Säffle 
har kostnader för vattenläckor under året ökat jämfört med fjolåret. Inte i lika stor grad som Säffle, men cirka 300 tkr mer än 2019. 
Intäkterna av brukningsavgifterna har sett en allmän minskning jämfört med föregående år. Störst påverkande post har där varit 
kommunens simhall, vars vattenmätare ej blivit uppdaterad på flera år. Årets mätaravläsning innebar en stor förändring i faktisk 
förbrukning och en stor återbetalning. Retroaktiva elkostnader för 2018 och 2019, tillsammans med diverse renoveringar vid 
avloppsreningsverket samt en återfyllning av bärarmaterial efter en översvämning har likaså resulterat i höga kostnader och en 
fördyrad verksamhet i relation till budget. 
Renhållningskollektivet i Åmål redovisar ett överskott med +474 tkr, där hushållsavfallet gått +713 tkr och slamverksamheten -239 
tkr. Detta totala överskott har justerats genom att föras till balansräkningen för att öka tidigare skuld mot kollektivet. Denna justering 
ökar därmed intäkterna i samma mån. Skulden uppgick efter 2019 års resultat till 359 tkr, och justeras i och med årets resultat till 
833 tkr, där slamverksamheten har en fordran på 1 366 tkr och avfallsverksamheten en skuld på 2 199 tkr. Enheten har haft lägre 
personalkostnader än budgeterat likt Säffles motsvarighet. Intäkter har varit i linje med budget för hushållsavfall, varav en ökning för 
slamverksamheten, dock med en än större ökning i entreprenadkostnader. Östbys slutresultat fördelas på respektive kommuns 
verksamhet och innebar en kostnad om 120 tkr. 
 
Östby 

Östby miljöstation finansieras av båda kommuners renhållningskollektiv, samt via taxor från externa kunder. Det innebär att över- 
och underskott som gäller hushållsavfall ska fördelas ut på respektive kollektiv enligt nämndbeslut. Kostnader för näringsutövare 
skall finansieras av debiterade intäkter. Östby har drivits enligt plan och redovisar ett nollresultat vid årets slut. Vad som antas vara 
en följd av pandemins utbrott är att aktiviteten på miljöstationen ökat, vilket medfört större personalbehov. Slamlagring som 
faktureras VA-enheten har även haft lägre utfall jämfört med budget, där hushållsavfallsverksamheten även sett lägre intäkter än 
budgeterat. Slamverksamhetens resultat om -108 tkr har fördelats till VA. Verksamheten för hushållsavfall gick med -266 tkr i 
underskott, som fördelades 55/45 på Säffle/Åmåls kollektiv. 

 
 
 

VA-verk, Säffle 
 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2020 

Budget 

helår 2020 

Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 31 020 28 775 2 245 
 

 

Kostnader -29 346 -26 984 -2 363 
 

 

Räntekostnader -1 673 -1 791 118 
 

 

Resultat 0 -0 0 
 

 

 

VA-verksamheten i Säffle redovisar efter årets slut ett underskott om -1 794 tkr. Detta underskott har justerats genom att föras till 
balansräkningen för att minska skulden till abonnenterna. Transaktionen ökar därmed intäkterna i samma grad rent 
bokföringsmässigt. Efter 2019 uppgick skulden till abonnenterna till 407 tkr. I och med årets resultat övergår denna skuld istället till 
en fordran mot kollektivet på 1 387 tkr. 
Högre intäkter än budgeterat kan ses för året, främst gällande den fasta avgiften men även högre förbrukningsnivåer hos en större 
företagskund. Färre åtgärder har även behövts gällande avloppsledningar än planerat. Högre kostnadsutfall än budgeterat har 
under årets främst setts för verksamheterna vattenledningar, avloppsreningsverk samt vattenverk. Största avvikelsen jämfört med 
föregående år har varit kostnader för vattenläckor som ökat med över 1 100 tkr. Ett omfattande arbete har gjorts i Svanskog distrikt, 
men även en allmän ökning kan ses. Ett antal renoveringsåtgärder har under året utförts vid avloppsreningsverk för 
rensgaller/renspress, slamskrapor, ventilation och värmesystem. Takpappsbyte har även skett vid Värmlandsbro pumpstation samt 
diverse andra åtgärder. 
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VA-verk, Åmål 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2020 

Budget 

helår 2020 

Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 24 045 22 666 1 379 
 

 

Kostnader -24 039 -22 665 -1 374 
 

 

Räntekostnader -5 -1 -4 
 

 

Resultat 0 -0 0 
 

 

 
VA-verksamheten i Åmål redovisar efter årets slut ett underskott om -2 221 tkr. Detta underskott har justerats genom att föras till 
balansräkningen för att minska skulden till abonnenterna. Transaktionen ökar därmed intäkterna i samma grad rent 
bokföringsmässigt. Efter 2019 uppgick skulden till abonnenterna till 1 734 tkr. I och med årets resultat övergår denna skuld istället till 
en fordran mot kollektivet på 487 tkr. 
Lägre intäkter än budgeterat kan ses för året. En allmän minskning av vattenförbrukning har löpande setts under året, vilket 
inneburit en lägre total intäkt. En större avvikelse har dock uppkommit i och med en sent uppdaterad mätaravläsning för Åmåls 
simhall. Denna mätare hade inte uppdaterats på flera år, och årets uppdatering innebar en stor negativ justering i faktisk förbrukning 
och därmed en stor återbetalning. Elkostnader för Åmåls avloppsreningsverk har under året ökat markant. På grund av tidigare 
felfakturerat elpris från leverantör för åren 2018 och 2019 har justering av detta bokförts på 2020. Detta innebar en ökad elkostnad 
om nästan 600 tkr. Utöver detta har åtgärder utförts för exempelvis slamförtjockare, avloppsreningsverkets mekaniska rening, 
återfyllning av bärarmaterial i och med översvämning samt ersättning av blåsmaskin. Ökade kostnader för vattenläckor har även 
setts för Åmål, dock inte i lika hög grad som för Säffle; cirka 300 tkr högre utfall jämfört med 2019. 

 
 
Renhållning Säffle 

 
Driftredovisning (tkr) 
 Utfall Jan - 

Dec 2020 

Budget 

helår 2020 

Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 18 915 18 975 -60 
 

 

Kostnader -18 915 -18 975 60 
 

 

Resultat 0 0 -0 
 

 

 
Renhållningskollektivet i Säffle redovisar vid slutet av året ett överskott om +537 tkr. Detta överskott har justerats genom att föras till 
balansräkningen för att minska fordran mot abonnenterna. Transaktionen minskar därmed intäkterna i samma grad rent 
bokföringsmässigt. Då Östbys resultat fördelas till kollektiven vid årets slut justerades Säffles renhållning med -146 tkr, vilket innebär 
en utökad kostnad. Säffle renhållnings tidigare fordran mot kollektivet om 3 001 tkr minskas därmed till 2 464 tkr, där 
avfallsverksamheten utgör 1 672 tkr och slamverksamheten 792 tkr. 
Lägre personalkostnader har löpande setts under året i och med en ej tillsatt vakant tjänst samt delvis frånvaro. Även en ökad intäkt 
för både avfalls- och slamverksamheten anmärks, likaså en ökning i entreprenadkostnad för slamhanteringen. Även en ökning av 
konstaterade kundförluster kan ses jämfört med tidigare år. Hushållsavfallet gick med ett överskott om +360 tkr och 
slamverksamheten +177 tkr. 

  



29 
 

 
Renhållning Åmål 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2020 

Budget 

helår 2020 

Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 12 598 12 625 -27 
 

 

Kostnader -12 557 -12 583 26 
 

 

Räntekostnader -42 -42 0 
 

 

Resultat 0 0 -0 
 

 

 
Renhållningskollektivet i Åmål redovisar vid slutet av året ett överskott om +474 tkr. Detta överskott har justerats genom att föras till 
balansräkningen för att justera skulden till abonnenterna. Transaktionen minskar därmed intäkterna i samma grad rent 
bokföringsmässigt. Då Östbys resultat fördelas till kollektiven vid årets slut, justerades Åmåls renhållning med -120 tkr, vilket 
innebär en utökad kostnad. Åmål renhållnings tidigare skuld till kollektivet om 359 tkr justeras därmed till 833 tkr, där 
avfallsverksamheten har en skuld om 2 199 tkr och slamverksamheten en fordran på 1 366 tkr. 
Likt Säffle har personalkostnadsutfallet varit lägre än budget då mindre personal nyttjats än initialt budgeterat. Intäkter har varit i linje 
med budget för hushållsavfall. En ökning har setts för slamverksamhetens intäkter, med en än större ökning i entreprenadkostnader. 
Även en ökning av konstaterade kundförluster kan ses jämfört med tidigare år. Hushållsavfallet gick med ett överskott om +713 tkr 
och slamverksamheten redovisar ett slutligt underskott om -239 tkr. 

 
 
Östby 

 
Driftredovisning (tkr) 

 
 Utfall Jan - 

Dec 2020 

Budget 

helår 2020 

Avvikelse 

ack 

 
Indikator 

Övriga Intäkter 11 947 11 826 121 
 

 

Kostnader -11 940 -11 818 -121 
 

 

Räntekostnader -8 -8 0 
 

 

Resultat 0 -0 0 
 

 

 
Östby återvinningscentral redovisar vid årets slut ett underskott om -374 tkr. Beslut är taget att Östby återvinningscentral skall 
fördelas på respektive kommuns kollektiv så ett nollresultat uppnås vid årets slut. 
Aktiviteten på området har under året varit större än normalt, vilket antagits vara på grund av rådande covid-situation. Detta har 
medfört en större mängd inlämnande av grov- och farligt avfall än ursprungligt beräknat. Detta har även medfört större behov av 
personal, speciellt under sommarperioden. Det har funnits ett tidigare lager av tryckimpregnerat virke som har behandlats under 
året. Ett lägre intäktsutfall jämfört med budget ses även för slamlagring som faktureras VA-enheten, likaså på intäktssidan för 
hushållsavfallsverksamheten. Underskott på hushållsavfallsverksamheten landar på -257 tkr, slamhanteringen -108 och ÅVC -9 tkr. 

 



VA-verksamhet 
 

Drift 

VA-verksamheten ansvarar för kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 
Verksamheten styrs av särskild lagstiftning och 
finansieras till 100 % av avgifter. Avgifternas nivå 
bestäms av en taxa. 

Säffle och Åmåls kommuner har en gemensam 
nämnd för teknik- och fritidsverksamhet samt 
lokalvård sedan år 2011. Säffle kommun är 
värdkommun för den gemensamma nämnden och 
har övertagit ansvaret för driften av samtliga 
anläggningar i de båda kommunerna. Säffle 
kommun och den gemensamma nämnden ansvarar 
därmed för driften av såväl vatten- och 
avloppskollektivet i Säffle som i Åmål. 
Verksamheten drivs gemensamt samtidigt som 
alla intäkter och kostnader redovisas i respektive 
abonnentkollektiv. Enligt avtalet äger Åmåls 
kommun samtliga fasta VA-anläggningar såsom 
vattenverk, reningsverk, vatten- och 
avloppsledningar etc. Den gemensamma nämnden 
hyr sedan de fasta anläggningarna motsvarande 
kostnaden för avskrivning och ränta. 

VA-verksamheterna visar alltid ett nollresultat 
vid årets slut. Enligt de rekommendationer för 
redovisning som gäller för abonnentkollektiv förs 
plusresultat till balansräkningen som en skuld till 
kollektiven samtidigt som minusresultat förs till 
balansräkningen som en fordran. 

År 2020 har den samlade verksamheten gett ett 
underskott på -4 015 tkr. Säffledelen står för –1 
794 tkr och Åmål för -2 221 tkr. Säffle-
verksamheten har sedan 2016 ett ackumulerat 
överskott på 407 tkr som med årets resultat 
övergår till ett totalt underskott om -1 387 tkr. 
Åmålverksamhetens ackumulerade överskott från 
föregående år på 1 734 tkr övergår till ett totalt 
underskott om -487 tkr. Den omfattande 
översynen av samtliga VA-anläggningar inom 
ramen för VA-planen har fört med sig att 
förbättrings- och underhållsåtgärder successivt har 
börjat läggas in i en flerårig verksamhetsplan och 
systematiskt åtgärdats. Detta innebär att driftmedel 
har kunnat nyttjas mer optimalt. 

   Investeringar i Säffle medförde att 
anläggningstillgångarna ökade med 8 490 tkr 
(eftersom de fasta anläggningarna i Åmål hyrs av 
Åmåls kommun ingår dessa inte i Säffle kommuns 
anläggningstillgångar).  

Verksamhetens omsättning ökade från 53 206 
tkr till 55 065 tkr mellan år 2019 och 2020. VA-
verksamheten i både Säffle och Åmål redovisar i 
år ett underskott då mer driftmedel har använts än 
vad intäkterna uppgår till. Tidigare års överuttag 
minskas därför med motsvarande underskott och 
reglerar i år hela skulden mot abonnenterna. 

Under 2020 har kostnader för vattenläckor ökat 
i båda kommunerna. I Säffle har det gjorts insatser 
för 1 100 tkr mer än föregående år och i Åmål är 
motsvarande siffra 300 tkr. Stort fokus ligger i 
nuläget på att byta dåliga/gamla ledningar i syfte 
att proaktivt minska risken för akuta läckor.  

VA-verksamhetens kapitalkostnader i Säffle är 
något lägre redovisade än budget. Detta beror på 
att inte alla investeringsprojekt hunnit färdigställas 
enligt plan under 2020. Intäkten av 
brukningsavgifterna är i Säffle något högre i år än 
2019, vilket främst beror på en ökad förbrukning 
hos en större industriabonnent. Inför 
ombyggnation av vattenverket i Svanskog år 2022 
har fortsatt arbete med vattenanalyser i 
Svansjöarna gjorts under året vilket kommer att 
fortgå till projektstart. Denna kostnad periodiseras 
som en förutbetald kostnad till dess att 
byggnationen påbörjas för att sedan ingå i 
investeringsprojekt.  

I Åmål har intäkterna av brukningsavgifterna 
minskat något mot föregående år då det förbrukats 
mindre vatten. Den största påverkan har dock en 
uppdaterad mätaravläsning haft för kommunens 
simhall. Denna mätare hade ej uppdateras på 
flertalet år och var därför högst inaktuell. Detta 
innebar i slutändan en stor återbetalning och 
nedåtjustering i form av förbrukningsnivå. Under 
sommaren 2019 drabbades Åmål utav 
översvämningar p.g.a. skyfall vilket resulterade i 
ett antal inkomna regresskrav från 
försäkringsbolag. VA-enheten uppskattade att 
kostnaderna för inkomna regresser kan komma att 



uppgå till 313 tkr vilket motsvarar 50 procent utav 
regresskraven. Denna bedömning gjordes utifrån 
tidigare skyfallsutredningar på samma fastigheter 
eller gator där kommunen inte ålagts 
ersättningsskyldig.  

Energiförbrukningskostnaden har ökat i Åmål 
vilket beror på att leverantören fakturerat för låga 
priser under 2018 och 2019 och efterfakturerat 
detta under 2020. Detta avser enbart Åmåls 
avloppsreningsverk, och samtliga andra 
verksamheter har istället haft lägre 
energiförbrukningskostnader. 

Investeringar 

Säffle 

Förbrukad investeringsbudget uppgår till 14 286 
tkr av totalt 27 394 tkr. Nedan följer en 
beskrivning av de största investeringsprojekten: 

Renovering bassänger och avdelare 

vattenverk, budget 8 663 tkr 

Åtgärd ingår i partneringupphandling för flera 
projekt under en flerårsperiod i både Säffle och 
Åmål. Upphandling av aktuella åtgärder pågår. 
Därefter inleds projektering i samarbete med 
upphandlad generalentreprenör (partnering). 
Största delen av projektet kommer således utföras 
under 2021, och kvarvarande medel kommer 
därför flyttas med. Nuvarande resultat: 8 350 tkr. 

Utbyggnad Säterivägen, budget 7 100 tkr 

Medel avsedda för att bygga ut infrastruktur för 
vatten och avlopp vid Säterivägen i samband med 
ny fiskodling. Största delen av projektet kommer 
att utföras under 2021, och kvarvarande medel 
kommer därför flyttas med. Nuvarande resultat: 
5 510 tkr. 

Utbyggnad Kronvägen, budget 1 800 tkr 

Medel avsedda för att bygga ut infrastruktur för 
vatten och avlopp vid Norra Rolfseruds 
industriområde. Största delen av projektet kommer 
att utföras under 2021, och kvarvarande medel 
kommer därför flyttas med. Nuvarande resultat: 
1 746 tkr. 

Uppgradering UV-ljus vattenverket, budget 

919 tkr 

Medflyttat projekt som påbörjades 2019. 
UV-aggregat är inköpta och installerade. Vidare 
har utrymmet i vilket aggregaten monterats byggts 
om. Projekt är färdigställt och endast en mindre 

faktura kvarstår att mottagas. Nuvarande resultat: -
248 tkr. 
  Omläggning och duplicering, budget 4 950 tkr 
Under 2020 har ledningsomläggningarna 
genomförts vid främst Annevigatan, 
Calvertsgatan, Pilgatan och Östra storgatan. 
Samtliga av dessa åtgärder är färdigställda. Budget 
har överskridits för att medge färdigställande av 
pågående entreprenad. Resultat: -1 365 tkr. 

 

Åmål 

Investeringarna för VA-verksamheten i Åmål 
betalas av Åmåls kommun och bokförs som en 
tillgång på balansräkningen. Projektering, 
upphandling, genomförande och övrig administra-
tion av investeringarna sköts av den gemensamma 
nämnden enligt samverkansavtalet med Åmåls 
kommun. Förbrukad investeringsbudget uppgår 
till 14 045 tkr av totalt 13 973 tkr. Nedan följer en 
beskrivning av de största investeringsprojekten: 
  Anslutning Tössebäcken, budget 4 936 tkr 

Projekt försenades under hösten 2019 då 
upphandlingen valdes att göras om pga. 
upphandlingstekniska svårigheter. Projektet kunde 
dock igångsättas efter detta och har fortgått enligt 
plan under höst/vinter och har färdigställts under 
2020. Resultat: -950,3 
  Byte av ledningsnät, budget 3 537 tkr 

Medel har utnyttjats för ledningsomläggningar 
främst på Bettysgata, Pilgatan, Snarhögsvägen, 
Östra Åsen samt för omläggning av gamla 
serviser. Resultat: 114 tkr. 

Redovisningsprinciper 

VA-verksamheten omfattas av självkostnadsprin-
cipen och kommunen har ett särredovisnings 
ansvar gentemot brukarna (abonnentkollektivet). 
Ansvaret för särredovisning har funnits länge, men 
från och med 2007 har detta blivit tydligare i ny 
lagstiftning om allmänna vattentjänster. Där anges 
bland annat särskilda riktlinjer kring 
redovisningen. Verksamheten ska bokföras och 
redovisas i enlighet med god redovisningssed där 
resultat- och balansräkningar redovisas särskilt för 
verksamheten och där det av tilläggsupplysningar 
framgår hur huvudmannen fördelat kostnader som 
varit gemensamma med annan verksamhet.  



VA-verksamheten redovisas dels som helhet, 
dels för Säfflekollektivet och Åmåls kollektivet 
var för sig. Resultatet redovisas som förändring av 
skuld till kollektivet eller som fordran på 
kollektivet beroende på utfall och balans.  

Från och med 2013 upprättas 
resultat/investeringsfonder för både Säffle och 
Åmåls VA-verksamhet.  

Gemensamma kostnader inom teknik- och 
fritidsförvaltningen fördelas ut till VA-kollektiven 
utifrån uppskattad nedlagd tid. 

Säffle kommun har ändrad redovisningsprincip 
för avskrivning av investeringar från och med 
2015. Komponentavskrivningsmetoden innebär att 
samtliga investeringar delas upp i komponenter 
utifrån dess förväntade livslängd. Det innebär, att 
för investeringar som det tidigare sattes en 
generell ekonomisk livslängd på 33 år = 
avskrivningstid, görs nu en uppdelning av de 
ingående komponenterna och deras beräknade 
ekonomiska livslängd. Följden blir att en 
investering skrivs av med olika takt utifrån vad 
som är bestämt för respektive komponent. Säffle 
kommun har under 2016/2018 reviderat samtliga 
investeringar som är upptagna i 
anläggningsreskontran enligt 
komponentavskrivningsmetoden. Eftersom värdet 
på en kommunal anläggningstillgång enligt 
redovisningsreglerna inte kan skrivas upp i värde 
har de nya avskrivningstiderna lagts på det 
ingående bokförda värdet per 2016-01-01. För 
VA-verksamheten gäller följande 
avskrivningstider enligt komponentmetoden. Från 
och med 2018 kommer större projekterings-
kostnader/utredningar att hänföras 
investeringsprojekten för att aktiveras som en del 
utav anläggningstillgången. Till dess att projektet 
är färdigställt kommer sådana kostnader att 
bokföras på balansräkningen. 

 

Avskrivningstider enligt komponentmetoden 

Investering Andel i % År 

Vattenverk   

 - Byggnad 35  

 -- Stomme 22 50 

 -- Tak, fasad, markarb 8 40 

 -- Installationer 5 25 

- Specifikt vattenverk 65  

 -- Maskiner, pumpar m.m     40 20 

-- Reservkraft 10 25 

-- Styrning/övervakning 15 15 

Reningsverk   

- Byggnad 40  

--Tak, fasad, markarb 9 40 

-- Stomme 

(reservoar/bassänger) 

22 50 

-- Inre ytskikt 2 15 

--Installationer 7 25 

- Specifikt reningsverk 60  

-- Maskiner, pumpar m.m. 45 15 

-- Styrning/övervakning 15 15 

Pumpstation   

- Byggnad 35  

-- Tak, fasad, markarb 7 40 

-- Stomme 21 50 

-- Inre ytskikt 1 15 

-- Installationer 6 25 

- Specifikt pumpstation 65  

--Maskiner, pumpar m.m. 47 15 

-- Styrning/övervakning 18 15 

Ledningsnät 100 70 

   

 



 

  



 
 

VA-verksamheten     
        
         
RESULTATRÄKNING    
Belopp i tkr. Not 2019 2020 
     

Verksamhetens intäkter 1 53 206 55 065 
Verksamhetens kostnader 2 -47 322 -48 832 
Avskrivningar 3 -4 260 -4 553 
Verksamhetens nettokostnad  1 624 1 680 
     

Finansiella kostnader 4 -1 624 -1 680 
     

Årets resultat  0 0 

          

     
          
BALANSRÄKNING    
Belopp i tkr. Not 2019 2020 

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar 5 110 046 118 536 
Omsättningstillgångar    
Förråd 6 396 524 
Kundfordringar 7 -190 -181 
Kortfristiga fordringar och upplupna intäkter 8 1 517 3 647 
SUMMA TILLGÅNGAR  111 769 122 526 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Eget kapital  19 488 19 488 
Årets resultat  0 0 
Summa eget kapital  19 488 19 488 
Avsättningar    
Avsättning för pensioner  476 565 
Avsättning regresskrav 9 313 313 
Skulder    
Långfristiga skulder    
Skulder för anslutningsavg och investeringsbidrag 10 4 631 4 548 
Result/investeringsfond 11 4 751 4 725 
Långfristig skuld hos kommunen  79 110 91 959 
Summa långfristiga skulder  88 492 101 232 
Kortfristiga skulder    
Skuld till abonnenterna 12 2 141 0 
Övriga kortfristiga skulder 13 859 928 
Upplupna kostn./ förutbet. intäkter 14 476 565 
Summa kortfristiga skulder  3 000 928 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  111 769 122 526 

          

     
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 
 
 
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Belopp i tkr. Not 2019 2020 

Not 1 Verksamhetens intäkter    
Verksamhetens externa intäkter    
 Brukningsavgifter Säffle  25 301 25 363 

 Brukningsavgifter Åmål  22 090 21 375 

 Anslutningsavgifter Säffle  28 32 

 Anslutningsavgifter Åmål  9 11 

 Övriga intäkter Säffle  3 636 3 831 

 Övriga intäkter Åmål  543 438 

 Förändring av kortfristig skuld till abonnentkollektivet Säffle  647 1 794 

 Förändring av kortfristig skuld till abonnentkollektivet Åmål  952 2 221 

 Summa  53 206 55 065      
Not 2 Verksamhetens kostnader    
Personalkostnader Säffle  -6 743 -7 522 
Personalkostnader Åmål  -5 163 -5 584 
Hyror Säffle  -81 -72 
Hyror Åmål  -4 455 -4 574 
Övriga driftskostnader Säffle  -16 912 -17 228 
Övriga driftskostnader Åmål  -13 968 -13 852 
Summa  -47 322 -48 832      
Hyror Säffle avser lokalhyror    
Hyror Åmål avser: Lokalhyror 184 tkr, anl. Och maskinhyror 4019 tkr         
Not 3 Avskrivningar    
Avskrivningar Säffle  -4 253 -4 524 
Avskrivningar Åmål  -7 -29 
Summa  -4 260 -4 553 

Avskrivningarna för Åmålskollektivet gäller endast de nyinvesterade lösa inventarierna 
enligt samverkansavtalet mellan kommunerna. De fasta anläggningarna är kvar i 
Åmåls kommuns ägo och hyrs av den gemensamma nämnden.        
Not 4 Finansiella kostnader    
Internränta Säffle  -1 623 -1 674 
Internränta Åmål  -1 -6 
Summa  -1 624 -1 680 
     

Not 5 Anläggningstillgångar    
Fasta anläggningstillgångar i Säffle kommun  110 046 118 536 
Lösa inventarier köpta från Åmåls kommun    
Summa anläggningstillgångar  110 046 118 536 

    
Not 6 Förråd    
Förråd Säffle  212 318 
Förråd Åmål  184 206 
Summa  396 524 
     

Not 7 Kundfordringar    
Osäkra kundfordringar  -190 -181 
          

Not 8 Kortfristiga fordringar    
Kortfristiga fordringar Säffle  0  
Kortfristig fordran abonnenterna Säffle  0 1 387 
Kortfristiga fordringar Åmål  0 487 
Förutbetalda kostnader  1 451 1 773 
Upplupna intäkter  66 0 
Summa  1 517 3 647 



Intäkterna 2020 för Säffle var 1 794 tkr lägre än kostnaderna och därmed övergår   
skulden till abonnentkollektivet på  407 tkr till en fordran på 1 387 tkr    
Intäkterna 2020 för Åmål var 2 221 tkr lägre än kostnaderna och därmed övergår   
skulden till abonnentkollektivet från 1 734 tkr till en fordran på 487 tkr         
Not 9 Regresskrav    
Bedömning av möjligt regresskrav från försäkringsbolag avseende översvämningar i 
Åmål 2019 313 313 

     
Not 10 Långfristiga skulder    
Skuld för anslutningsavgifter  2 651 2 658 
Skuld för investeringsbidrag  2 250 2 250 
Ackumulerad upplösning  -270 -360 
Summa  4 631 4 548 

     
Not 11 Resultat/investeringsfond    
Va Säffle  1 751 1 725 
Va Åmål  3 000 3 000 
Summa  4 751 4 725 
     

Not 12 Skuld till abonnenterna    
Va Säffle  407 0 
Va Åmål  1 734 0 
Summa  2 141 0 
Intäkterna 2020 för Säffle var 1 794 tkr lägre än kostnaderna och därmed övergår   
skulden till abonnentkollektivet på  407 tkr till en fordran på 1 387 tkr    
Intäkterna 2020 för Åmål var 2 221 tkr lägre än kostnaderna och därmed övergår   
skulden till abonnentkollektivet från 1 734 tkr till en fordran på 487 tkr         
Not 13 Övriga kortfristiga skulder    
Va Säffle  535 542 
Va Åmål  324 386 
Summa  859 928 
          

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    
Va Säffle, andel av upplupen pensionskostnad  269 323 
Va Åmål, andel av upplupen pensionskostnad  207 242 
Summa  476 565 
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Bokslut 2020 för teknik- och fritidsnämnden Säffle-
Åmål 

Sammanfattning 

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål redovisar bokslut inklusive 
verksamhetsberättelse med uppföljning av övergripande mål samt nämndmål 
för Säffle och Åmåls kommuner. 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med totalt  
9 786 tkr vid årets slut, varav Säffle avser 8 113 tkr och Åmål 1 673 tkr. För 
avgiftskollektiven redovisas ett totalt underskott med – 3 004 tkr , varav VA 
Säffle – 1 794 tkr, VA Åmål – 2 221 tkr, renhållning Säffle +537 tkr och 
renhållningen Åmål +474 tkr.  
Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 71 672 tkr, varav 52 413 tkr 
avser investeringar i Säffle och 19 259 tkr avser investeringar i Åmål.  
Av Säffles investeringsbudget har 21 236 tkr förbrukats och för Åmål 17 332 
tkr. 

Bakgrund 

De ekonomiska förutsättningarna för de skattefinansierade verksamheterna 
2020 innebar en generell ramökning med 0,5 % för Säffle samt en 
ramförstärkning för drift av ny simhall och bollhall. Detta uppgår till 16 350 
tkr. Kommunbidraget minskades dessutom med 475 tkr pga. lägre hyror från 
SÄBO, fastighetsunderhållet minskades med motsvarande belopp. Park- och 
fritidsenheten tillfördes även 592,5 tkr med uppdrag att fördela ett extra 
verksamhetsbidrag till föreningslivet. Åmåls kommun ökade driftbidraget 
med 1 929 tkr år 2020 för förstärkning av personalkostnader, ökade 
kapitalkostnader, fjärrvärme samt el.  
Totalt är Säffles driftram för år 2020 65 343 tkr och driftbidrag från Åmåls 
kommun 40 174 tkr. 
 
De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med totalt  
9 786 tkr vid årets slut, varav Säffle avser 8 113 tkr och Åmål 1 673 tkr. Det 
stora överskottet för Säffles skattefinansierade verksamhet beror på att 
projektet för simhallen inte helt slutredovisats och därför har ingen hyra 
slutligt fastställts. Påverkat resultatet har också simhallens stängning under 
pandemin, vilket varit en stor del av verksamhetsåret. Nämndens ”hyra” för 
simhallen har uppgått till avskrivning och ränta samt verkliga el, värme och 
vattenkostnader. 
Vatten- och avloppsverksamheten, renhållning samt avfall finansieras av 
kommunernas respektive avgiftskollektiv. Alla över- och underskott 
särredovisas på balansräkningen för respektive avgiftskollektiv och ska 
balanseras inom en treårsperiod.   
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För avgiftskollektiven redovisas ett totalt underskott med – 3 004 tkr, varav 
VA Säffle -1 794 tkr, VA Åmål – 2 221 tkr, renhållning Säffle +537 tkr och 
renhållningen Åmål +474 tkr.  
Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 71 622 tkr, varav 52 413 tkr 
avser investeringar i Säffle och 19 259 tkr avser investeringar i Åmål.  
Av Säffles investeringsbudget har 21 236 tkr förbrukats och för Åmål 17 332 
tkr. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen 

Beslutsunderlag 

Bokslut 2020 för teknik- och fritidsnämnden 
Investeringsredovisning inklusive över – och underskottshantering 
VA-redovisning  
Balanskonton 

Förvaltningens ståndpunkt 

Förvaltningen föreslår att bokslutet inklusive verksamhetsberättelse, 
investeringsredovisning med över- och underskottshantering samt över- och 
underskottshantering för avgiftskollektiven godkänns. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämnden beslutar följande: 
 

1. Redovisningen av måluppfyllelse och ekonomiskt bokslut 2020 
godkänns. 

2. Förslaget till hantering av över- och underskott på investeringsbudget 
2020 för Säffle godkänns. 

3. Överskott från investeringsprojekt 0595 Rep. Betongpelare gångbro 
med 159 tkr flyttas till år 2021 för reparation av stenmur vid 
Strömbron.  

4. Teknik- och fritidsnämnden godkänner förslaget till hantering av 
över- och underskott på investeringsbudget 2020 för Åmål 

5. Underskottet med – 1 794 tkr för VA Säffle bokförs med 407 tkr mot 
tidigare skuld som finns till Säffles abonnentkollektiv och därmed 
balanserar skulden. Resterande 1 387 tkr bokförs som en fordran på 
avgiftskollektivet 

6. Överskott med +537 tkr för renhållning Säffle bokförs mot fordran på 
abonnentkollektivet och därmed minskar fordran. 

7. Underskottet med – 2 221 tkr för VA Åmål bokförs med 1 734 tkr 
mot tidigare skuld som finns till Åmåls abonnentkollektiv och 
därmed balanseras skulden. Resterande 487 tkr bokförs som en 
fordran på avgiftskollektivet 
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8. Överskott med +474 tkr för renhållning Åmål bokförs mot tidigare 
skuld som finns till Åmåls abonnentkollektiv och därmed ökar 
skulden. 
 
 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 

Jakob Lindvall 
Förvaltningsekonom 

Jarmo Kylmänen 
Förvaltningsekonom 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige Säffle 
Kommunfullmäktige Åmål 
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Justerare   Utdragsbestyrkande
    

 

Dnr KS 2021/133 

KS § 98 Internationell strategi 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den internationella 
strategin för Åmåls kommun att gälla från den 1 juli 2021 till och med 31 
december 2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Åmåls kommuns internationella arbetar syftar till att utveckla kommunens 
verksamheter genom samarbete med internationella partners, projekt, nätverk 
samt genom extern finansiering. Internationellt arbete bidrar till en ökad kunskap, 
förståelse och tolerans för andra kulturer. En samverkan länder emellan bidrar till 
demokratispridning och en fredlig utveckling världen över. 

Åmåls kommun har en lång och bred erfarenhet av att arbeta internationellt och 
har med tiden skapat sig värdefulla och goda relationer med länder runtom i 
världen. 

Redan den 17 december 2003 antogs i kommunfullmäktige en strategi för 
internationalisering och EU-arbete (KF § 215). Samma dokument reviderades tio 
år senare, där ändringarna antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 2013 (KF § 
98). 

Den senaste internationella strategin antogs i kommunfullmäktige den 1 juli 2017 
(KF § 100). Denna strategi har sedan dess varit ett grundläggande dokument för 
all internationell/EU-relaterad verksamhet. Omvärlden förändras ständigt vilket 
bidragit till att det internationella arbetet som kommunen bedriver, förändras 
likaså. 

Åmåls kommuns internationella strategi är i behov av en revidering då den gick ut 
den 31 december 2020. Den internationella strategin är ett viktigt redskap för 
anställda och förtroendevalda i kommunens internationella arbete. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021 § 58 
- Tjänsteskrivelse av Europa Direkt-kontorets projektledare tillika Åmåls 
kommuns internationella strateg Kristin Björk den 21 april 2021 
- Förslag till Internationell strategi för Åmåls kommun 2021-2025 

Yrkande 
Ewa Arvidsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Internationell strateg 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 18
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Antagande av internationell strategi för Åmåls 
kommun 2021-2025 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den internationella 
strategin för Åmåls kommun att gälla från den 1 juli 2021 till och med 31 
december 2025. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Åmåls kommuns internationella arbetar syftar till att utveckla kommunens 
verksamheter genom samarbete med internationella partners, projekt, nätverk 
samt genom extern finansiering. Internationellt arbete bidrar till en ökad kunskap, 
förståelse och tolerans för andra kulturer. En samverkan länder emellan bidrar till 
demokratispridning och en fredlig utveckling världen över. 

Åmåls kommun har en lång och bred erfarenhet av att arbeta internationellt och 
har med tiden skapat sig värdefulla och goda relationer med länder runtom i 
världen.  

Redan den 17 december 2003 antogs i kommunfullmäktige en strategi för 
internationalisering och EU-arbete (§ 215). Samma dokument reviderades tio år 
senare, där ändringarna antogs av kommunfullmäktige den 29 maj 2013 (§ 98).  

Den senaste internationella strategin antogs i kommunfullmäktige den förste juli 
2017 (§ 100). Denna strategi har sedan dess varit ett grundläggande dokument för 
all internationell/EU-relaterad verksamhet. Omvärlden förändras ständigt vilket 
bidragit till att det internationella arbetet som kommunen bedriver, förändras 
likaså.  

Åmåls kommuns internationella strategi är i behov av en revidering då den gick ut 
den 31 december 2020. Den internationella strategin är ett viktigt redskap för 
anställda och förtroendevalda i kommunens internationella arbete. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt 
Åmåls kommun har fått mycket bra resultat gällande sitt internationella arbete i 
SKR:s mätning genom Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) samt den så 
kallade ”Kommunkompassen”. Det fortsatta arbetet kan bidra till att Åmåls 
kommun fortsätter nå framgångar i KKIK:s index. Vidare innebär värdskapet en 

Kommunstyrelsen 
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bra marknadsföring för Åmål, då vi uppfattas som en internationellt inriktad 
kommun med en mycket god kunskap om internationella frågor. Åmåls kommun 
ska verka för att fortsatt sticka ut i regionen och visa hur kommunen kan lära av 
andra kommuner, både nationellt och internationellt. 

 

Strategin är av yttersta vikt för att kommunens internationella arbete ska fortgå 
och ska ses som det grundläggande dokumentet för all internationell/EU-relaterad 
verksamhet. Dokumentet anger en tydlig men samtidigt flexibel inriktning för hur 
det internationella arbetet ska bedrivas och hur dess prioriterade områden 
harmonierar med kommunens övergripande mål. Strategin förtydligar också 
organisation och ansvarsfördelning inom kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningens ståndpunkt är att den internationella strategin bör 
antas av kommunfullmäktige. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Måluppfyllelse 
Det internationella arbetet ska bidra till att utveckla och skapa nytta för 
kommunens verksamheter med huvudsakligt avstamp i kommunens vision och 
mål, Agenda 2030, EU-kommissionens prioriteringar 2019-2024 samt Västra 
Götalands regionala utvecklingsstrategi för 2021-2030.  

Vidare stämmer beslutet överens med samtliga av Åmåls kommuns strategiska 
utvecklingsmål: ”I Åmål ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom 
hela livet”, ”I Åmål ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden”, 
”Åmål ska aktivt bidra till ökad sysselsättning, egen försörjning och 
företagsamhet genom att skapa goda förutsättningar och stimulera kreativa idéer” 
samt ”Åmål ska vara det självklara turistmålet med kultur och rekreation i fokus”. 

Det internationella arbetet ska vara ett verktyg för att tillföra kompetens, 
erfarenhet, ekonomiska resurser och skapa framtidstro i utvecklingen av Åmåls 
kommuns alla verksamheter.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av Europa Direkt-kontorets projektledare tillika Åmåls 

kommuns internationella strateg Kristin Björk den 21 april 2021 
- Förslag till Internationell strategi för Åmåls kommun 2021-2015 
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Åmål i världen 
Åmåls kommun vill ha ett tydligt internationellt fokus som visar att vi är aktiva och modiga i vårt 
arbete med att fortsätta att utvecklas. Det internationella arbetet ska bidra till att utveckla och skapa 
nytta för kommunens verksamheter med huvudsakligt avstamp i kommunens vision och mål, Agenda 
20301, EU-kommissionens prioriteringar 2019-20242 samt Västra Götalands regionala 
utvecklingsstrategi för 2021-20303. 
 

Bakgrund och utgångspunkter: 
Åmåls kommun har en lång och bred erfarenhet av att arbeta internationellt och har med tiden skapat 
värdefulla och goda relationer med länder runtom i världen. Olika utvecklingsprojekt har genomförts 
med bland annat Uganda, Kina och Ukraina, ofta med demokratifrågor och ungas inflytande som 
utgångspunkt. 
 
Kommunens internationella profilering har skapat möjligheter till konsultuppdrag åt bland annat SKL 
International och gjort Åmål känt såväl nationellt som internationellt. Tack var ett tydligt 
internationellt fokus har Åmåls kommun kunnat ge ungdomar möjligheten till internationell rörlighet 
och att skaffa sig erfarenheter utomlands via utbytesstipendier, ungdomsutbyten, volontärtjänst, 
praktik med mera. 
 
I en globaliserad värld där omvärlden och EU påverkar oss alltmer blir sambandet mellan det lokala 
och globala allt tydligare. Avståndet till andra länder och kontinenter minskar i och med den globala 
ekonomin och utvecklade kommunikationer. Möjligheterna för lokal och regional utveckling i Sverige 
påverkas tydligt av förändringar som sker på den internationella arenan. I och med detta är det av stor 
vikt att vår organisation integrerar det internationella perspektivet, med det Europeiska samarbetet i 
fokus. 
 
Genom att i den internationella strategin fastställa mål, prioriteringar och arbetssätt ökar 
förutsättningarna att bedriva ett framgångsrikt internationellt arbete. Åmåls kommuns åtaganden och 
utmaningar, inte minst inom ramen för Agenda 2030, delar vi med andra städer i Europa och 
omvärlden. Genom ett aktivt samarbete kan vi utbyta kunskaper och erfarenheter vilket skapar värde 
för vår utveckling. Möjligheten att arbeta med ett internationellt perspektiv leder också till 
kompetensutveckling för våra anställda samt gör Åmåls kommun till en attraktiv arbetsgivare. 
 

Syfte:  
Åmåls kommuns internationella arbete ska syfta och bidra till att kommunens mål uppfylls. Genom 
samarbete med internationella partners, projekt, nätverk samt extern finansiering bidrar arbetet till en 
ökad kunskap, förståelse och tolerans för andra kulturer. En samverkan länder emellan bidrar till 
demokratispridning och en fredligare utveckling, världen över. Det internationella arbetet ska ses som 
ett verktyg för att främja verksamhetsutveckling och kompetensutveckling samtidigt som det ska 
skapa ett mervärde för invånare och företag i Åmåls kommun. Genom att vara en aktiv part, som 
offentlig aktör, på den internationella arenan skapar kommunen möjligheter för individer och 
näringsidkare. 
 
 

Prioriterade områden:  
Sysselsättning och hållbar tillväxt  

 
1 https://www.globalamalen.se/  
2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities‐2019‐2024  
3 https://www.vgregion.se/regional‐utveckling/regional‐utvecklingsstrategi‐for‐vastra‐gotaland‐2021‐2030/  



Åmåls kommun arbetar målmedvetet för att bidra till arbete och tillväxt i regionen. Goda kontakter 
med näringslivet samt aktivt arbetsmarknads- och integrationsarbete är några nyckelfaktorer. 
Kommunen vill genom sitt internationella arbete stärka företag i Åmål men också marknadsföra Åmål 
som en plats att etablera sig på. Fokus ska ligga på att stimulera arbete och hållbar tillväxt genom 
internationellt samarbete med städer och regioner där möjligheterna till en sådan gynnsam utveckling 
bedöms som störst. 
 
De platser som Åmåls kommun söker samarbeten med kan gärna finnas i Europa och Norden men 
också i andra delar av världen, när så bedöms förenligt med Åmåls kommuns mål och intressen. Ett 
ökat internationellt engagemang från kommunens sida ska främja näringslivets utveckling, öka turism 
samt samverka och medverka till att skapa ett attraktivt näringslivsklimat. 
 
Kunskapsutbyte och kompetensutveckling 
Det internationella arbetet ska uppmuntra till kunskapsutbyte och kompetensutveckling bland 
förtroendevalda och anställda inom Åmåls kommun. Det internationella arbetet ska tillföra kommunen 
kunskap och erfarenheter som innebär en kompetenshöjning och utveckling inom kommunen och 
därmed en högre kvalitet i verksamheterna. Anställda och förtroendevalda ska ges möjlighet till 
kompetensutveckling, medverka i utbildningar och studieresor för att kunna ta del av information och 
öka kunskapen.  
 
Internationella kontakter är särskilt viktigt för barn och unga för att skapa en hög kunskapsnivå. Enligt 
läroplanen för förskoleklass, grundskola och fritidshem är ett internationellt perspektiv viktigt för att 
kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet 
samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella 
perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.  
 
Goda levnadsvillkor  
Åmåls kommun ska arbeta för en hållbar utveckling och vara en attraktiv kommun för sina invånare 
där kunskaper och erfarenheter delas med andra europeiska och internationella kommuner. Det 
internationella arbetet ska bidra till marknadsföringen av Åmål som turistmål, för att utveckla 
besöksnäringen och generera arbetstillfällen. Föreningar och ideella verksamheter ska ges stöttning 
och uppmuntran till internationalisering samt projektfinansiering. 
 
Öka ungdomars möjlighet till internationell rörlighet  
Via kommunens internationella arbete ges unga möjligheter till internationell rörlighet och att skaffa 
sig erfarenheter utomlands via utbytesstipendier, ungdomsutbyten, volontärtjänst och praktik. Den 
internationella rörligheten ökar förutsättningarna för unga att bli mer attraktiva på en alltmer 
föränderlig och global arbetsmarknad. Det skapar även möjligheter till ökade språkkunskaper. Åmåls 
kommun vill även satsa på korttidsplatser som volontär för unga som står långt från arbetsmarknaden. 
Studier visar att möjligheten till egen försörjning och god hälsa bland unga ökar genom denna typ av 
aktiviteter. 
 
Vänortssamarbete och kommunala partnerskap 
Vänorts- och partnerskapssamarbetet är en viktig och betydelsefull del i det internationella arbetet vars 
syfte är att utbyta erfarenheter och att vara samarbetspartner inom områden som är av gemensamt 
intresse. Åmåls kommun vill utveckla existerande samarbeten och är öppna för nya i framtiden. 
 
Extern finansiering  
Som liten kommun med begränsade ekonomiska resurser bör Åmåls kommun ha en öppen inställning 
till att utveckla lämpliga samarbeten med andra kommuner och organisationer för att lösa de 
utmaningar som man har att hantera. Samarbete med andra länder, kommuner och regioner sker 



alltmer i partnerskap och deltagande i gemensamma utvecklingsprojekt som kan generera extra 
resurser. Detta är ett strategiskt och klokt sätt att maximera såväl utvecklingsmöjligheter som 
resursanvändning med invånarens bästa i fokus. 
 

Organisation och ansvar: 
Kommunfullmäktiges presidium samt kommunstyrelsens presidium är kommunens främsta 
representanter i internationella sammanhang och därför bör några av dessa förtroendevalda medverka i 
de mer officiella internationella kontakterna.  
 
Kommunstyrelsen och dess ordförande svarar för strategisk ledning av det internationella arbetet. 
Redovisning över pågående internationellt arbete samt diskussioner om framtidsplaner sker i första 
hand inom ramen för kommunstyrelsens arbetsutskott och i frågor av särskild betydelse, i 
kommunstyrelsen och, när så krävs, kommunfullmäktige. Redovisningen ger kommunens 
internationella arbete transparens och förankring samt fungerar som stöd åt den internationella 
strategen.  
 
Det internationella arbetet ska rapporteras till kommunstyrelsen, respektive nämnd samt centrala 
ledningsgruppen i den omfattning som efterfrågas och i proportion till pågående internationella 
aktiviteter. Kommunstyrelsen får en gång per år en sammanställning över det gångna årets 
internationella arbete inom kommunen. När kommunstyrelsen så finner lämpligt, eller fullmäktiges 
presidium så begär, sker rapport även till kommunfullmäktige. 
 
Kommundirektör i samråd med berörd förvaltningschef samt internationell strateg utser 
tjänstemannadelegation för resor.  
 
Det är viktigt att den politiska majoriteten men också opposition bjuds in vid internationella resor och 
representation. Delegationernas numerär och kostnader ska stå i proportion till arbete och resurser som 
avsatts för det specifika arbete de avser. 
 
Kansli- och utredningsenheten vid kommunstyrelseförvaltningen har ett samordningsansvar för 
kommunens internationella arbete och engagemang och utgör ett stöd för förvaltningarna. I uppdraget 
ingår också att hålla kommunen uppdaterad och informerad om EU-direktiv/beslut med mera som 
påverkar kommunen. Kansli- och utredningsenheten har i uppdrag att informera och utbilda personal 
och förtroendevalda i EU-frågor samt stimulera till projektansökningar. Ett viktigt verktyg för detta 
arbete är Europa Direkt-kontoret. Åmåls kommun är värdorganisation för Europa Direkt Fyrbodal, 
kontoret är medfinansierat av EU-kommissionen samt Västra Götalandsregionen.  
 
De medel för internationella stipendier för unga som avsatts av kommunfullmäktige, fördelas och 
administreras av barn- och utbildningsnämnden, med stöd från den internationella strategen. 
Målgruppen för dessa stipendier och medel är barn och unga i Åmåls kommun och syftet är att ge 
ökad kunskap och erfarenhet av omvärlden samt internationella kontakter. Huvudsakligen ska 
stipendiemedlen rikas till åldersgruppen 13-19 år. 
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Dnr KS 2021/135 

KS § 99 Omdisponering av stipendiemedel från 
kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överföra 278 tusen kronor 
(tkr) från kommunstyrelsens budget (ansvar 2102, verksamhet 0146, aktivitet 
2254) till barn- och utbildningsnämndens budget i enlighet med tjänsteskrivelsen.  

Medlen ska användas till stipendier, studieresor, utbyten och andra insatser för 
och med elever i Åmåls kommuns skolverksamhet som främjar elevernas 
internationella erfarenhet och kunskaper. Huvudsaklig målgrupp ska vara åldrarna 
13-19 år. 

Sammanfattning av ärendet 
Genom kommunstyrelsen och kommunledningskontorets kansli- och 
utredningsenhet administreras och fördelas för närvarande 278 tkr årligen genom 
olika typer av internationella stipendier för barn och unga. Det mest välkända 
stipendiet är det år som utbytesstudent som sedan 2015 går till en elev på 
Karlbergsgymnasiet som får möjlighet att studera ett år på high school i Åmåls 
amerikanska vänort De Pere. Medlen används även till kortare internationella 
utbytesresor för elever i högstadie- och gymnasieålder, främst förlagda till 
sommartid. 

I samband med det förändrade omvärldsläget till följd av corona-pandemin och 
omprioriteringar inom kansli- och utredningsenheten har frågan om medlens 
fortsatta administration och fördelning aktualiserats. I takt med att barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter blivit allt mer aktiva i sina internationella 
utbyten, exempelvis genom brevväxling, gemensamma studiecirklar med mera, 
och då målgruppen för stipendierna finns inom verksamheterna, kan det vara en 
naturlig hemvist i Åmåls kommuns budget. Barn- och utbildningsförvaltningen 
har meddelat att man, om kommunfullmäktige så beslutar, skulle välkomna 
medlen och se positivt på möjligheten att använda dem för att stärka elevernas 
internationella kompetens. 

För att skapa en flexibilitet som möter den föränderlighet som råder på det 
internationella området bör barn- och utbildningsnämnden ha flexibilitet i hur 
nämnden beslutar använda medlen, beroende på vilka utbyten som är praktiskt 
möjliga att genomföra och vad som upplevs som intressant och attraktivt bland 
eleverna. Avsikten är dock att de endast ska användas till stipendier, utbyten och 
andra insatser som direkt involverar elever i Åmåls kommuns skolor, 
huvudsakligen åldersgruppen 13-19 år, och att dessa bidrar till elevernas 
internationella erfarenhet och kunskaper. 
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Åmåls kommuns internationella strateg kan bistå barn- och utbildningsnämnden 
även framledes, även om administrationen av medlen genom beslutet övergår till 
barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021 § 59 
- Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 21 april 2021 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Internationell strategen 
Ekonomienheten 
__________ 
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Omdisponering av stipendiemedel från 
kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överföra 278 tkr från 
kommunstyrelsens budget (ansvar 2102, verksamhet 0146, aktivitet 2254) till 
barn- och utbildningsnämndens budget i enlighet med tjänsteskrivelsen.  

Medlen ska användas till stipendier, studieresor, utbyten och andra insatser för 
och med elever i Åmåls kommuns skolverksamhet som främjar elevernas 
internationella erfarenhet och kunskaper. Huvudsaklig målgrupp ska vara åldrarna 
13-19 år. 

Sammanfattning av ärendet 
Genom kommunstyrelsen och kommunledningskontorets kansli- och 
utredningsenhet administreras och fördelas för närvarande 278 tkr årligen genom 
olika typer av internationella stipendier för barn och unga. Det mest välkända 
stipendiet är det år som utbytesstudent som sedan 2015 går till en elev på 
Karlbergsgymnasiet som får möjlighet att studera ett år på high school i Åmåls 
amerikanska vänort De Pere. Medlen används även till kortare internationella 
utbytesresor för elever i högstadie- och gymnasieålder, främst förlagda till 
sommartid. 

I samband med det förändrade omvärldsläget till följd av corona-pandemin och 
omprioriteringar inom kansli- och utredningsenheten har frågan om medlens 
fortsatta administration och fördelning aktualiserats. I takt med att barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter blivit allt mer aktiva i sina internationella 
utbyten, exempelvis genom brevväxling, gemensamma studiecirklar med mera, 
och då målgruppen för stipendierna finns inom verksamheterna, kan det vara en 
naturlig hemvist i Åmåls kommuns budget. Barn- och utbildningsförvaltningen 
har meddelat att man, om kommunfullmäktige så beslutar, skulle välkomna 
medlen och se positivt på möjligheten att använda dem för att stärka elevernas 
internationella kompetens. 

För att skapa en flexibilitet som möter den föränderlighet som råder på det 
internationella området bör barn- och utbildningsnämnden ha flexibilitet i hur 
nämnden beslutar använda medlen, beroende på vilka utbyten som är praktiskt 
möjliga att genomföra och vad som upplevs som intressant och attraktivt bland 
eleverna. Avsikten är dock att de endast ska användas till stipendier, utbyten och 
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andra insatser som direkt involverar elever i Åmåls kommuns skolor, 
huvudsakligen åldersgruppen 13-19 år, och att dessa bidrar till elevernas 
internationella erfarenhet och kunskaper. 

Åmåls kommuns internationella strateg kan bistå barn- och utbildningsnämnden 
även framledes, även om administrationen av medlen genom beslutet övergår till 
barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Omföringen av medlen för internationella stipendier är rimligt och logiskt utifrån 
målgrupp och omständigheter inom och utom organisationen. 
Kommunledningskontoret anser därför att det vore bra om kommunfullmäktige 
beslutade föra över budgetmedlen från kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnden i enlighet med tjänsteskrivelsen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet får i kommunens samlade redovisning inga konsekvenser, eftersom 
medlen flyttas mellan olika nämnder inom kommunen. 

Måluppfyllelse 
Beslutet kan anses bidra till att uppnå kommunens strategiska mål om att ”I Åmål 
ska alla ha möjlighet till utbildning och bildning genom hela livet” samt ”I Åmål 
ska alla kunna leva under trygga och goda förhållanden”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kansli- och utredningschefen den 21 april 2021 
 

 

 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnad kommundirektör 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Internationell strategen 
Ekonomienheten 
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Dnr KS 2019/261 

KS § 100 Revidering av lokala 
ordningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta det nya förslaget 
på lokala ordningsföreskrifter och därmed också upphäva alla tidigare beslut om 
att anta tidigare versioner av lokala ordningsföreskrifter.  

Sammanfattning av ärendet 
Åmåls kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 16 juni 2020 (§ 
140) att anta reviderade lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun. 
Förändringen i de lokala ordningsföreskrifterna gällde tydligare och skärpta regler 
avseende högtalarutsändning. Bakgrunden till det nya förslaget, som utformats i 
nära samarbete med den lokala polismyndigheten, var att många boende i Åmåls 
kommun upplever betydande försämring i boendemiljö och livskvalitet till följd 
av musikspelande fordonsekipage.   

Efter beslut med omedelbar justering i kommunfullmäktige skickades beslutet och 
de nya lokala ordningsföreskrifterna till Länsstyrelsen i Västra Götaland som 
enligt ordningslagen ska pröva lagligheten i lokala ordningsföreskrifter som antas 
i länets kommuner. Länsstyrelsen hade även på ett framtagandestadium tillskrivits 
för att inhämta myndighetens synpunkter på arbetsmaterialet, för att säkerställa att 
innehållet blev tillfredsställande.   

Denna begäran på samråd avslogs dock från Länsstyrelsen med motiveringen att 
det var olämpligt, eftersom det var Länsstyrelsen som i ett senare skede skulle 
pröva lagligheten. Detta besked togs emot med förvåning av kanslienheten i 
Åmåls kommun då tidigare förslag till lokala ordningsföreskrifter kunnat tas fram 
efter viss dialog med länsjurist.   

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 29 juni 2020 att upphäva de lokala 
ordningsföreskrifter som antagits av kommunfullmäktige. I sin motivering skriver 
Länsstyrelsen att formuleringarna kring högtalarutsändning är allt för långgående 
för kommunen att besluta om och lägger ett ”onödigt tvång” på allmänheten.   

Vidare så har Länsstyrelsen synpunkter på hur skrivningarna kring ljudnivåer är 
utformade och menar att de kan skapa missförstånd. Länsstyrelsen hittar också ett 
fel i ordningsföreskrifterna kring angivna gatunamn.  

Bristerna som Länsstyrelsen finner gör att de lokala ordningsföreskrifterna 
upphävs genom Länsstyrelsens beslut.   

Länsstyrelsen avslutar sin motivering genom att påpeka att Åmåls kommuns 
lokala ordningsföreskrifter antogs i reviderad form under hösten 2019. 
Länsstyrelsen hävdar att detta beslut inte anmälts till Länsstyrelsen och att Åmåls 
kommun därigenom gjort sig skyldig till en allvarlig försummelse.   

aaidator
Textruta
Ärende 20
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Justerare   Utdragsbestyrkande
    

 

Kansli- och utredningsenheten i Åmåls kommun har till följd av Länsstyrelsens 
påpekanden utrett hur det kan komma sig att Länsstyrelsen inte mottagit 
kommunfullmäktiges beslut om nya, reviderade lokala ordningsföreskrifter från 
hösten 2019.   

Länsstyrelsen står med i beslutet för expediering. Manuella sändlistor är ifyllda 
vilket visar att expediering också verkställts. Kansli- och utredningsenheten har 
begärt utdrag från Länsstyrelsens diarium samt loggar för e-post, för att försöka 
klarlägga var i informationskedjan som ett fel har uppstått.   

Det är dock kansli- och utredningsenhetens slutsats att det inte går att avgöra tid, 
plats eller orsak till att Länsstyrelsen uppfattar att myndigheten inte har fått ta del 
av Åmåls kommuns lokala ordningsföreskrifter från hösten 2019. All 
dokumentation tyder på att beslut samt de antagna lokala ordningsföreskrifterna 
har sänts till Länsstyrelsen för prövning av lagenligheten. Men faktum kvarstår att 
Länsstyrelsen i sitt diarium inte har några sådana handlingar instämplade. Det 
finns flera tänkbara förklaringar, men ingen av dessa kan beläggas med 
obestridlig fakta, vare sig från Länsstyrelsens eller från Åmåls kommuns sida.  

Kansli- och utredningsenheten har arbetat fram ett nytt förslag på skrivningar 
avseende högtalarutsändningar, återigen i nära samarbete med lokal 
polismyndighet och med utgångspunkt i Länsstyrelsens påpekanden. Även den 
tidigare skrivningen om pyroteknik har omformulerats efter inspel från 
Länsstyrelsen. En mindre utredning har på kansli- och utredningsenhetens 
uppdrag utförts av Åmåls kommuns upphandlade jurister, för att säkerställa att 
ordningsföreskrifterna på de kritiska punkterna är helt förenliga med svensk 
lagstiftning.  

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021 § 60 
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschef den 19 april 2021  
- Beslut rörande kommunens lokala ordningsföreskrifter, Länsstyrelsen Västra 
Götaland den 29 juni 2020  
- Förslag till nya reviderade lokala ordningsföreskrifter  
- PM av Advokatfirman Gärde & Partners den 1 mars 2021  

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Västra Götaland  
Polisen i Åmål  
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål 
__________ 
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Antagande av reviderade lokala 
ordningsföreskrifter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

 anta det nya förslaget på lokala ordningsföreskrifter och därmed också 
upphäva alla tidigare beslut om att anta tidigare versioner av lokala 
ordningsföreskrifter.  

Sammanfattning av ärendet 
Åmåls kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 16 juni 2020 (§ 
140) att anta reviderade lokala ordningsföreskrifter för Åmåls kommun. 
Förändringen i de lokala ordningsföreskrifterna gällde tydligare och skärpta regler 
avseende högtalarutsändning. Bakgrunden till det nya förslaget, som utformats i 
nära samarbete med den lokala polismyndigheten, var att många boende i Åmåls 
kommun upplever betydande försämring i boendemiljö och livskvalitet till följd 
av musikspelande fordonsekipage.   

Efter beslut med omedelbar justering i kommunfullmäktige skickades beslutet och 
de nya lokala ordningsföreskrifterna till Länsstyrelsen i Västra Götaland som 
enligt ordningslagen ska pröva lagligheten i lokala ordningsföreskrifter som antas 
i länets kommuner. Länsstyrelsen hade även på ett framtagandestadium tillskrivits 
för att inhämta myndighetens synpunkter på arbetsmaterialet, för att säkerställa att 
innehållet blev tillfredsställande.   

Denna begäran på samråd avslogs dock från Länsstyrelsen med motiveringen att 
det var olämpligt, eftersom det var Länsstyrelsen som i ett senare skede skulle 
pröva lagligheten. Detta besked togs emot med förvåning av kanslienheten i 
Åmåls kommun då tidigare förslag till lokala ordningsföreskrifter kunnat tas fram 
efter viss dialog med länsjurist.   

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 29 juni 2020 att upphäva de lokala 
ordningsföreskrifter som antagits av kommunfullmäktige. I sin motivering skriver 
Länsstyrelsen att formuleringarna kring högtalarutsändning är allt för långgående 
för kommunen att besluta om och lägger ett ”onödigt tvång” på allmänheten.   

Vidare så har Länsstyrelsen synpunkter på hur skrivningarna kring ljudnivåer är 
utformade och menar att de kan skapa missförstånd. Länsstyrelsen hittar också ett 
fel i ordningsföreskrifterna kring angivna gatunamn.  

Kommunstyrelsen 
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Bristerna som Länsstyrelsen finner gör att de lokala ordningsföreskrifterna 
upphävs genom Länsstyrelsens beslut.   

Länsstyrelsen avslutar sin motivering genom att påpeka att Åmåls kommuns 
lokala ordningsföreskrifter antogs i reviderad form under hösten 2019. 
Länsstyrelsen hävdar att detta beslut inte anmälts till Länsstyrelsen och att Åmåls 
kommun därigenom gjort sig skyldig till en allvarlig försummelse.   

Kansli- och utredningsenheten i Åmåls kommun har till följd av Länsstyrelsens 
påpekanden utrett hur det kan komma sig att Länsstyrelsen inte mottagit 
kommunfullmäktiges beslut om nya, reviderade lokala ordningsföreskrifter från 
hösten 2019.   

Länsstyrelsen står med i beslutet för expediering. Manuella sändlistor är ifyllda 
vilket visar att expediering också verkställts. Kansli- och utredningsenheten har 
begärt utdrag från Länsstyrelsens diarium samt loggar för e-post, för att försöka 
klarlägga var i informationskedjan som ett fel har uppstått.   

Det är dock kansli- och utredningsenhetens slutsats att det inte går att avgöra tid, 
plats eller orsak till att Länsstyrelsen uppfattar att myndigheten inte har fått ta del 
av Åmåls kommuns lokala ordningsföreskrifter från hösten 2019. All 
dokumentation tyder på att beslut samt de antagna lokala ordningsföreskrifterna 
har sänts till Länsstyrelsen för prövning av lagenligheten. Men faktum kvarstår att 
Länsstyrelsen i sitt diarium inte har några sådana handlingar instämplade. Det 
finns flera tänkbara förklaringar, men ingen av dessa kan beläggas med 
obestridlig fakta, vare sig från Länsstyrelsens eller från Åmåls kommuns sida.  

Kansli- och utredningsenheten har arbetat fram ett nytt förslag på skrivningar 
avseende högtalarutsändningar, återigen i nära samarbete med lokal 
polismyndighet och med utgångspunkt i Länsstyrelsens påpekanden. Även den 
tidigare skrivningen om pyroteknik har omformulerats efter inspel från 
Länsstyrelsen. En mindre utredning har på kansli- och utredningsenhetens 
uppdrag utförts av Åmåls kommuns upphandlade jurister, för att säkerställa att 
ordningsföreskrifterna på de kritiska punkterna är helt förenliga med svensk 
lagstiftning.  

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kansli- och utredningsenheten som handlagt ärendet inom 
kommunledningskontoret drar följande slutsatser utifrån Länsstyrelsens beslut 
samt de handlingar som uppenbart kommit på avvägar:   

 Åmåls kommuns gällande lokala ordningsföreskrifter är inte prövade 
gällande lagenlighet av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Detta är inte 
godtagbart.  

 Åmåls kommunfullmäktige bör därför ta ett nytt beslut där man antar nya 
lokala ordningsföreskrifter, i sin helhet. Dessa föreskrifter bör 
innehålla samma grundmaterial som antogs av fullmäktige hösten 2019 
samt med ett uppdaterat och korrigerat avsnitt som omfattar 
högtalarutsändning och pyroteknik, baserat på Länsstyrelsens 
synpunkter.   
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 Alla beslut av denna dignitet som i framtiden skickas till Länsstyrelsen 
måste sändas med digitalt eller fysiskt mottagningsbevis.   

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.  

Måluppfyllelse 
Beslutet förväntas bidra till det strategiska målet om att ”I Åmål ska alla kunna 
leva under trygga och goda förhållanden” 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kansli- och utredningschef den 19 april 2021  
- Beslut rörande kommunens lokala ordningsföreskrifter, Länsstyrelsen Västra 
Götaland den 29 juni 2020  
- Förslag till nya reviderade lokala ordningsföreskrifter  
- PM av Advokatfirman Gärde & Partners den 1 mars 2021  
 

 

 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

Jan-Erik Samuelsson 
Tillförordnad kommundirektör 
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Rättsenheten Åmåls kommun
E-post: kommun@amal.se 

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Anmälan om ändring av lokala 
ordningsföreskrifter i Åmåls kommun

Beslut

Länsstyrelsen upphäver ändringen av 11 § i de lokala ordningsföreskrifterna för 
Åmåls kommun.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Åmåls kommun beslutade den 16 juni 2020 att ändra 11 § i 
de lokala ordningsföreskrifterna genom att lägga till ett andra stycke. 

Efter ändringen har paragrafen följande lydelse.

”Högtalarutsändning

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan 
tillstånd av polismyndigheten.

Generellt i Åmåls kommuns geografiska område gäller att utsändning genom 
högtalaranläggning av tal/eller musik med så hög/volym att det uppenbart stör den 
allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske 
någonstans utan polismyndighetens tillstånd.

Ljudnivåerna i Åmåls centrum enligt bilaga 6, ska följa Folkhälsomyndighetens 
Allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15).

Maximalt ljud: 110 dB (Högsta uppmätta ljudnivån)
Ekvivalent ljud: 90 dB (Uppmätt ljudnivå under en viss tidperiod.)

I detta område har förare av fordon ansvar för fordonets utsändning av ljud viket 
innebär att om ljudnivåerna överskrider de allmänna råden räknas det som störande 
av de boende i området samt störande av den allmänna ordningen på offentlig plats. 
I detta område får ljudnivåer över de allmänna råden inte ske utan 
polismyndighetens tillstånd. Fordonsförare som bryter mot detta riskerar 
penningböter i enlighet med de lokala föreskrifterna §24.

mailto:kommun@amal.se
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Ansvaret att dessa allmänna råd efterlevs är gemensam för alla som vistas i Åmåls 
kommuns geografiska område.”

Av kommunens beslut framgår att Åmåls kommun antog reviderade lokala 
ordningsföreskrifter i september 2019. I flera delar var ordningsföreskrifterna i 
behov av uppdatering och modernisering men en av de primära anledningarna till 
att föreskrifterna togs upp för revidering var att skarpare skrivningar kring störande 
högtalarutsändningar var påkallade. För boende i centrala Åmål har musikspelande 
motorister under flera år varit en olägenhet som måste betraktas som oacceptabel, 
även med tanke på att de boende valt att bosätta sig mitt i en stad där man bör 
förvänta sig ett visst mått av distraherande inslag i ljudbilden. De nya 
skrivningarna hade tagits fram efter en gedigen remissrunda där bland annat 
polisen varit med. Det har dock visat sig att även de skarpare skrivningarna kring 
högtalarutsändning är otillräckliga. Företrädare för polismyndigheten på lokal nivå 
har därför nu efterfrågat förtydliganden. Med de beslutade ändringarna uppfattar 
polismyndighetens lokala representanter att de har rätt förutsättningar för att beivra 
den störande verksamhet som inkräktat på enskildas hemfrid och näringsidkares 
möjligheter att bedriva affärer i centrala Åmål.

Kommunen anmälde beslutet fattat den 16 juni 2020 till Länsstyrelsen den 18 juni 
2020. Länsstyrelsen konstaterar att det vare sig av anmälan eller därtill fogade 
handlingar framgår när föreskriften avses träda i kraft. Det framgår inte heller med 
stöd av vilket bemyndigande i ordningslagen som föreskrifterna har beslutats.

Motivering till beslutet

Av 3 kap. 8 § ordningslagen jämförd med 1 § förordningen med bemyndigande för 
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen 
följer att en kommun får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del 
av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.

Enligt 3 kap. 12 § ordningslagen får sådana ordningsföreskrifter dock inte angå 
förhållanden som redan är reglerade i ordningslagen eller annan författning eller 
som enligt lagen eller annan författning kan regleras på något annat sätt. 
Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra 
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

En kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter ska 
enligt 3 kap. 13 § ordningslagen omedelbart anmälas till länsstyrelsen för prövning, 
varvid länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen.

Lokala föreskrifter måste vidare ha sådant innehåll och vara utformade med sådan 
exakthet att möjlighet finns att tillämpa dem och övervaka efterlevnaden av dem, 
se RÅ 1992 ref. 75. Kravet på tydlighet och att föreskrifterna inte får vara för 
långtgående påpekas även i HFD 2018 ref. 75.

Kommunen har beslutat att ansvaret för att ljudnivåerna inte överskrids är 
gemensamt för alla som vistas i Åmåls kommuns geografiska område. Detta kan 
enligt Länsstyrelsen tolkas som en skyldighet för var och en att ingripa. Frågan om 
en s.k. civilkuragelag och eventuell handlingsplikt behandlades i SOU 2011:16. 
Utredaren konstaterade att det finns handlingsplikt i vissa lagstadgade fall men 
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avrådde från att införa en mer allmän lagstiftning om handlingsplikt. Länsstyrelsen 
bedömer att det inte i något fall torde vara möjligt att införa en sådan plikt genom 
lokala ordningsföreskrifter.

Att lägga ansvar för alla som vistas i en kommun att en viss ordningsföreskrift 
följs, inte bara av personerna själva utan av alla andra som vistas i kommunen, får 
enligt Länsstyrelsens bedömning gå långt utanför vad kommunen har möjlighet att 
besluta om och lägger ett onödigt tvång på allmänheten. Med hänsyn till att 24 § i 
de lokala ordningsföreskrifterna slår fast att den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet bryter mot den aktuella paragrafen kan dömas till penningböter är det 
vidsträckta ansvaret än mer olämpligt.

Vad gäller begränsningen som sådan konstaterar Länsstyrelsen att de ljudnivåer 
som anges inte överensstämmer helt med de ljudnivåer som anges i 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer; FoHMFS 2014:15, 
såvida kommunen inte anser att det rör sig om verksamhet som särskilt riktar sig 
till barn såsom exempelvis knattediskotek. Genom skrivningen i den lokala 
ordningsföreskriften kan det därför uppstå oklarheter om det är de ljudnivåer som 
anges i FoHMFS 2014:15 eller de ljudnivåer som anges i kommunens lokala 
ordningsföreskrifter som ska tillämpas.

Länsstyrelsen noterar att i beskrivningen i bilaga 6 av områdets begränsningar har 
det angetts att området i norr begränsas av Årjängsgatan och Gamla Örnäsgatan. 
Av kartbilden drar Länsstyrelsen slutsatsen att det är områdets begränsning i söder 
som avses. Länsstyrelsen noterar vidare att några begränsningslinjer saknas i 
uppräkningen, exempelvis mellan Årjängsgatan och Gamla Örnäsgatan där 
begränsningen en sträcka följer Kungsgatan. Länsstyrelsen bedömer att även om 
områdets utsträckning kan förstås genom kartan är det olämpligt att karta och text 
inte stämmer överens.

Länsstyrelsen kan därutöver notera att Åmåls kommun i sitt beslut anger att 
föreskriften reviderats även hösten 2019. Denna ändring har inte anmälts till 
Länsstyrelsen. Kommunen förefaller därmed ha brustit i sin lagstadgade skyldighet 
att omedelbart anmäla beslut att anta, ändra eller upphäva lokala 
ordningsföreskrifter med stöd av 3 kap. ordningslagen till Länsstyrelsen för 
granskning. Försummelsen har inneburit att staten genom Länsstyrelsen i praktiken 
har berövats sin möjlighet att pröva föreskriftens lagenlighet, en kontroll som enligt 
förarbetena till ordningslagen var en grundförutsättning för att utrusta kommunerna 
de med vittgående befogenheter att meddela föreskrifter som infördes i lagen (prop. 
1992/93:210 s. 138 ff. och 152 f.). Eftersom den lokala föreskriften ifråga hösten 
2019 har ändrats genom ett annat fullmäktigebeslut än det som nu har anmälts till 
Länsstyrelsen för prövning är Länsstyrelsen förhindrad att pröva den tidigare 
ändringen. Uppgiften om den tidigare ändringen föranleder därför ingen annan 
åtgärd från Länsstyrelsen än ett påpekande om att det är en allvarlig försummelse.

Sammanfattningsvis bedömer Länsstyrelsen att den av kommunen beslutade 
ändringen av de lokala ordningsföreskrifterna ska upphävas då den lägger ett 
onödigt tvång på allmänheten och inte uppfyller kraven på tydlighet.
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Anslag

Länsstyrelsen begär, med stöd av 2 § 2 st. förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelsen att meddela föreskrifter enligt 
ordningslagen, att detta beslut ska anslås på kommunens anslagstavla.

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av t.f. landshövdingen Lisbeth Schultze med länsjuristen 
Marina Fagermoen som föredragande. I den slutliga handläggningen av ärendet har 
även t.f. funktionschefen Therese Bragd Gustavsson deltagit.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor

1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Kopia

Bjorn.skog@amal.se 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:Bjorn.skog@amal.se
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans 
med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen 
Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen 
Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få 
ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag 
då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 e-postadress, och
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta 
länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en 
fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller 
via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 26864-2020.
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Åmåls kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617).  
 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 
kap. ordningslagen (1993:1617).  
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Åmåls kommun skall upprätthållas.  
 
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 
1 kap. 2 § första stycket 1‐4 ordningslagen om inte annat anges.  
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel.  
 
3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 
2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 
kommunala camping‐ och badplatser, anläggningar för utomhusidrott, lek och friluftsliv, 
parker och begravningsplatser.  
 
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 § och 
12 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.  
 

Lastning av varor m.m.  
 
5 § Vid lastning, transport, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.  
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens 
arbete hindras.  
 

Schaktning, grävning m.m.   
 
6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.  
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Störande buller 
 
7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.  
 

Containrar 
 
8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens 
namn, adress och telefonnummer.  
 

Markiser, flaggor och skyltar 
 
9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på 
lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 

 

Affischering 
 
10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande på offentlig plats.  
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare 
att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns.   
 

Högtalarutsändning 
 
11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten. 
 

Insamling av pengar 
 
12 § Insamling av pengar i bössor eller liknande är tillåtet om det sker på ett sådant sätt att 
det inte hindrar tillgängligheten till enskilda näringsidkares‐ eller offentliga lokaler. 
 

Förtäring av alkohol 
 
13 § Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker får inte förtäras inom följande 
områden: Centrala Åmål begränsat av följande gator: Lunnegatan, Kyrkogatan, Hjeltegatan, 
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Nybrogatan och Bergslagsgatan, begränsningsgatorna inkluderade i området, samt offentlig 
plats omgivande närheten vid gamla kyrkan, parkyta norr om Åmålsåns utlopp och 
parkeringsyta på Bergslagsgatans södra del, se bilaga 1. Gäller ej vid servering med tillstånd 
av polismyndighet.  
 

Camping 
 
14 § Camping får inte ske på följande platser: offentliga allmänna parkeringsplatser, parker 
och kommunala badplatser.  
 
Inom de kommunala campingplatserna gäller för respektive plats antagna allmänna 
ordningsregler och camping får äga rum endast på de platser och de tider av året som 
fastställts.  
 

Badförbud 
 
15 § Bad är förbjudet inom områdena för handelshamnen och småbåtshamnarna (se bilaga 
2).  
 

Hundar 
 
16 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17 och 18 §§. Det som 
sägs i dessa paragrafer gäller inte för assistanshundar till funktionshindrade personer i tjänst 
eller för polishundar i tjänst, hundar för eftersök av skadat vilt samt räddningshundar i 
tjänst.  
 
17 § Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: begravningsplatser, område med 
pågående torghandel, kommunala campingplatser, anläggningar för utomhusidrott, 
motionsspår inom anläggningar för friluftsliv samt parker.  
 
Koppeltvång skall gälla i centrala Åmål mellan järnvägarna, inklusive området som benämns 
Sjukhusparken (se bilaga 3).  
 
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 
områden.  
 
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ID‐märkning.  
 
Hundar får endast vistas på kommunala lekplatser och badplatser om de hålls strikt 
kopplade på ett sådant sätt att de inte kan besvära eller störa andra gäster. Det är inte 
tillåtet för hundar att bada på kommunala badplatser.   
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18 § Inom följande områden skall föroreningar efter hundar plockas upp: offentlig plats 
enligt 1 kap. 2 § OL och därmed jämställda områden enligt 3 §. 
 

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.  
 
19 § Luftvapen, fjädervapen, slangbellor, paintballvapen, vapenattrapper och liknande får 
inte användas på följande platser: offentlig plats enligt 1 kap. 2 § OL och därmed jämställda 
områden enligt 3 §.  
 

Pyroteknik 
 
20 § Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor som 
exempelvis raketer, smällare och liknande inom Åmåls kommun. Mellan klockan 17:00 till 
därpå följande dag klockan 01:00 under helgaftnarna påskafton, valborgsmässoafton och 
nyårsafton får pyrotekniska varor användas om det med hänsyn till tidpunkten, platsens 
belägenhet och övriga omständigheter inte innebär risk för skada på eller någon 
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 
 
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom ett avstånd på 150 meter från 
plantaget, äldreboenden, särskilda boenden/gruppboenden, primärvårdscentral och skolor. 
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom ett avstånd på 200 meter från 
Åmåls djurpark samt Åmåls ridklubbs lokaler på Finserud.  
 
I bilagorna till de lokala ordningsföreskrifterna finns kartbilder som illustrerar vilka områden 
som omfattas av förbudet (se bilaga 4). 
 

Ridning, cykling och löpning 
 
21 § Cykling får inte ske i motionsspåren i Rösskogen samt på Örnäs.  
 
Cykling är tillåten på motionsspåren i Hanebol, Tösse och Fengerfors. För den som framför 
cykel i dessa motionsspår gäller dock ansvar att vidta synnerlig försiktighet gentemot alla 
andra som vistas på platsen, såväl människor som djur.  
 
Det är cyklistens ansvar att säkerställa att fotgängare och andra inte utsätts för fara eller 
obehag till följd av fordonets framfart samt att motionsspåren inte utsätts för onödig skada 
eller slitage. 
 
Ridning i motionsspår är inte tillåtet annat än på de sträckor som är tydligt markerade med 
skyltning om att ridning är godkänd. 
 
Löpning eller promenad är förbjudet i följande motionsspår när det är preparerat för 
skidåkning, klassiskt och fri‐stil: Hanebol, Rösskogen, Tösse och Fengerfors.  
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Avgift för att använda offentlig plats 
 
22 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats 
har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.  
 

Dispens 
 
§23 Efter prövning av särskilda skäl har kommunen rätt att meddela tillfälligt avsteg från 
dessa föreskrifter. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
 
24 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5‐9 §§, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första stycket, 15 §, 17‐20 §§ kan dömas till 
penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.  
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Bilagor  
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               Bilaga 5 
 
 
Strandbad som är upplåtna för allmänheten, idrotts‐ och friluftsanläggningar samt av 
kommunen iordningställda och utmärkta motionsspår jämställes med offentlig plats enligt 3 
§. 
 
Badplatser:        Idrottsplatser: 
Knarrbybadet i Fengersfors    Örnäsvallen 
Strandbadet i Edsleskog      Rösvallen 
Furusjön i Ånimskog      Mossängen 
Sandvarpet i Tösse      Hanebols sportfält 
Örnäsbadet         Örnäs sportfält 
Gamla Kyrkviken      Tössevallen 
Vänersvik        Fengershof   
Forsbackabadet      Lilla Bräcke IP  
 
Motionsspår:      Båthamnar: 
Hanebol        Tösse 
Örnässkogen       Kilsviken 
Tösse        Fröskog 
Fengersfors        A‐hamnen 
        B‐hamnen 
        Näsviken 
 
Förteckningen omfattar inte anläggningar som återfinns inom område vilket i detaljplanen 
redovisas som allmän mark eller hamnområde och som enligt ordningslagen därmed är 
definierad som offentlig plats.         
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Åmåls kommun – Revidering av ordningsstadgan 

Av:  Advokaterna David Hertzman och Carl Gärde 

 

 

Frågeställning: Kan föreslagna ändringar i ordningsstadgan anses strida mot ordningslagen 

och således komma att upphävas efter prövning av länsstyrelsen? 

 

Allmänt 

 

Kommunens rätt att meddela lokala ordningsföreskrifter följer av 3 kap. 8 § ordningslagen 

jämförd med 1 § förordningen med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 

meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen. Av bestämmelserna framgår att en kommun 

får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att 

upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 

 

En kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter ska, enligt 3 kap. 

13 § ordningslagen, omedelbart anmälas till länsstyrelsen för prövning, varvid länsstyrelsen 

ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen.  

 

1. Musikspelning på ohemul volym från bilar 

 

Åmåls kommun önskar, om möjligt, genom ordningsföreskrifter förbjuda musikspelning 

på ”ohemul volym” från bilar. Syftet med föreskriften synes vara att komma till rätta med 

störande musik från fordon i bostadsområden. 

 

Följande lydelse av § 11, andra stycket i ordningsföreskrifterna föreslås (avsnittet 

”Högtalarutsändning”): 

 

”Generellt i Åmåls kommuns geografiska område gäller att utsändning genom 

högtalaranläggning av tal/eller musik med så hög/volym att det uppenbart stör den 
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allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får inte ske någonstans utan 

polismyndighetens tillstånd”. 

 

Den föreslagna lydelsen översändes den 22 september 2020 till länsstyrelsen för 

synpunkter. Länsstyrelsen meddelade dock den 2 oktober 2020 att länsstyrelsen inte kan 

lämna något förhandsbesked vad avser föreslagna ordningsföreskrifters förenlighet med 

ordningslagen. 

 

Vad gäller frågan om högt spelande fordon på allmän plats hänvisade länsstyrelsen dock 

till följande motioner i riksdagen, för vidare information: 

- Motion 2019/20:498; ”Stoppa högt spelande fordon på allmän plats”. 

- Motion 2019/20:880; ”Åtgärder mot störande musik från fordon”. 

 

I motiveringarna till angivna motioner kan utläsas följande, vilket kan vara av intresse för 

att få en översiktlig bild av kommunens eventuella möjligheter att genom ordningsstadgan 

förbjuda musikspelning på hög volym från bilar. 

 

2019/20:498: ”Under många år har fordon med extrema högtalaranläggningar som spelar 

högt orsakat problem i många kommuner. Polisen säger sig ha dåligt stöd i lagstiftningen 

för att kunna stävja problemet. […] Polisen försöker hitta vägar för att kunna bötfälla 

personer som spelar hög musik i syfte att störa genom att använda sig av lagstiftningen om 

ofredande. Ett annat försök är att gå på att föraren störs av den höga musiken och då inte 

framför fordonet på ett säkert sätt. Det skulle eventuellt kunna gå att använda sig av 

lagstiftningen om förargelseväckande beteende. […] I Mora kommun använder man sig 

av den lokala ordningsstadgan för att komma åt problemet. Länsstyrelsen har gett 

klartecken till polisen att bötfälla personer som spelar hög musik. Många kommuner i 

Värmland och på andra ställen har precis som Mora ansökt om att göra en ändring i den 

lokala ordningsstadgan för att polisen ska kunna agera men fått nej av länsstyrelsen 

(egen kursivering och understrykning)”. 
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2019/20:880: ”I ett 30-tal kommuner i Sverige förekommer det betydande problem med 

störningar från fordon som spelar mycket hög musik företrädesvis på kvällar och nätter i 

bostadsom-råden. […] I Arvika är problemet speciellt utbrett och har lett till folkliga 

protester och stor frustration bland kommuninvånarna. Men även Falun, Torsby, Rättvik, 

Karlstad och Kil är exempel på kommuner där problemet är mycket utbrett. […] En rad 

kommuner har gjort en hemställan till länsstyrelsen om att reglera detta problem i lokala 

ordningsföreskrifter. Dessa hemställningar har dock avslagits eftersom lokala 

ordningsföreskrifter inte kan användas för att freda människors nattsömn (egen 

kursivering och understrykning). Polisen har påtalat att man saknar möjligheter att lagföra 

personer som framför fordon som spelar hög musik eftersom det saknas lagstiftning på 

området. I ljuset av att problemet är relativt utbrett och att det i dag saknas lagrum för att 

hantera detta bör regeringen överväga att tillsätta en utredning i syfte att identifiera vilka 

lämpliga åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med problemet”. 

 

Av motiveringarna ovan synes framgå att Mora kommun genom ordningsföreskrifter har 

meddelat förbud mot spelning av hög musik från fordon och att föreskriften inte 

upphävdes av länsstyrelsen vid dess prövning enligt 3 kap. 13 § ordningslagen. Samtidigt 

görs det gällande att andra kommuner har önskat ta efter Mora kommuns exempel varvid 

länsstyrelsen i dessa fall, något motstridigt, har beslutat att upphäva föreskrifterna. 

 

Vid kontroll av Mora kommuns ordningsföreskrifter, publicerade på Mora kommuns 

hemsida, den 15 februari 2021, stipuleras under avsnittet ”Störande buller”, § 7, andra 

stycket: ”Utsändning från högtalaranläggning av tal och/eller musik med så hög volym att 

det uppenbart stör den allmänna ordningen på offentlig plats eller i bostadsområden får 

inte ske någonstans i kommunen utan polismyndighetens tillstånd”. 

 

Domstolspraxis på området synes vara begränsad. Förvaltningsrätten i Karlstad har dock 

meddelat dom i ett dylikt ärende den 23 mars 2016, mål nr 670-15, se bilaga 1. Domen 

vann laga kraft den 20 april 2016.  
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Målet avsåg frågan huruvida Torsby kommuns beslutade ordningsföreskrifter i nu aktuellt 

hänseende var förenliga med ordningslagen. Kommunfullmäktige i Torsby kommun 

beslutade den 15 december 2014 att komplettera de lokala ordningsföreskrifterna 

avseende störande buller enligt följande: ”Utsändning från fordon av tal och musik med så 

hög ljudvolym, att den uppenbart stör den allmänna ordningen och trafikanter, som vistas 

på offentlig plats, får inte ske inom det område som omslutes av 

Röjdälven/Ragvaldsgatan-Bangårdsgatan-Hantverkaregatan-Kyrkogatan i 

Gräsmarksvägen oavsett tidpunkt på dygnet”. Formuleringen var således snarlik 

formuleringen i Mora kommuns ordningsstadga, dock med en närmare precisering av var i 

kommunen förbudet skulle gälla. 

 

Länsstyrelsen Värmland beslutade den 26 januari 2015 att upphäva Torsby kommuns 

komplettering av ordningsföreskrifterna. Länsstyrelsen angav följande skäl för sin 

bedömning (egen understrykning): ”Kommunen kan genom en lokal föreskrift förbjuda 

störande buller. Föreskrifter om förbud mot visst buller får enligt förarbetena till 

ordningslagen … förekomma endast i de fall störningarna som föreskriften är avsedd att 

förebygga mera direkt riktar sig mot eller skulle drabba trafikanter på offentlig plats. 

Sådana föreskrifter kan därför inte utfärdas i syfte att i första hand freda de 

omkringboendes nattro. […] Störningar som drabbar boende på olika sätt är att beteckna 

som en sanitär olägenhet, då bullret inte drabbar trafikanter på allmän plats. För buller 

som utgör en sanitär olägenhet finns möjligheter att ingripa genom bestämmelser i 

miljöbalken. Enligt ovan nämnda förarbeten får föreskriften inte avse buller som utgör en 

sanitär olägenhet, utan endast buller som stör den allmänna ordningen. Enligt 

ordningslagen får inte lokala föreskrifter angå förhållanden som kan regleras på annat sätt. 

Eftersom de störningar som föreskriften avser att förhindra kan hanteras genom 

miljöbalken ska föreskriften upphävas då den strider mot 3 kap. 12 § ordningslagen. 

 

Förvaltningsrätten, som avslog kommunens överklagande, gjorde följande överväganden: 

”I kommentaren till 3 kap. 8 § ordningslagen … anförs bland annat följande. 

[Ordnings]föreskrifter som förbjuder störande buller bör förekomma endast i de fall då 
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störningar som föreskriften avser att förebygga mera direkt riktar sig mot eller skulle 

drabba trafikanter på en offentlig plats. Föreskrifter synes sålunda inte kunna utfärdas i 

syfte att i första hand freda de omkringboendes nattro. […] Då syftet med den 

kompletterande föreskriften i första hand synes gälla störande ljud för boende anser 

förvaltningsrätten att föreskriften inte ryms inom vad som avses i ordningslagen i aktuellt 

hänseende. Redan på denna grund har länsstyrelsen haft fog för sitt beslut. 

 

Slutsatser 

 

Av det ovan redovisade har framgått att ordningsföreskrifter inte synes kunna utfärdas i 

syfte att, i första hand, freda de omkringboendes nattro. En kommuns ordningsföreskrifter 

får endast avse buller som stör den allmänna ordningen, med vilket avses störningar som 

riktar sig mot eller drabbar trafikanter på offentlig plats. 

 

Om Åmål kommuns syfte med den föreslagna föreskriften är att förebygga störningar för 

boende i kommunen står föreskriften därmed i strid med ordningslagen. 

 

Mot bakgrund av detta bedömer jag att det är stor risk att länsstyrelsen upphäver den 

föreslagna föreskriften. Åmål kommun bör överväga att helt stryka styckena 2–5 i den 

föreslagna föreskriften (11 §). 

 

Enligt länsstyrelsens bedömning i ovan refererat fall är störningar som drabbar boende att 

beteckna som en sanitär olägenhet. För buller som utgör en sanitär olägenhet anförde 

länsstyrelsen att ingripande kan ske genom bestämmelser i miljöbalken. Framgent bör 

kommunen utreda vilka möjligheter som finns att tillämpa miljöbalkens bestämmelser om 

sanitära olägenheter för att komma tillrätta med det ifrågavarande problemet. 
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2. Pyroteknik / Fyrverkerier 

 

Åmåls kommun önskar meddela följande ordningsföreskrift beträffande pyroteknik (20 §): 

 

”Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor som 

exempelvis raketer, smällare och liknande inom Åmåls kommun, vid alla tidpunkter utom 

mellan klockan 17:00 till därpå följande dag klockan 01:00 under helgaftnarna påskafton, 

valborgsmässoafton och nyårsafton. 

 

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom ett avstånd på 150 meter från 

plantaget, äldreboenden, särskilda boenden/gruppboenden, primärvårdscentral och 

skolor. Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom ett avstånd på 200 

meter från Åmåls djurpark samt Åmåls ridklubbs lokaler på Finserud. 

 

I bilagorna till de lokala ordningsföreskrifterna finns kartbilder som illustrerar vilka 

områden som omfattas av förbudet (se bilaga 4)”. 

 

Den föreslagna lydelsen översändes den 22 september 2020 till länsstyrelsen för 

synpunkter. Länsstyrelsen meddelade dock den 2 oktober 2020 att länsstyrelsen inte kan 

lämna något förhandsbesked vad avser föreslagna ordningsföreskrifters förenlighet med 

ordningslagen. Länsstyrelsen informerade dock om att länsstyrelsen tidigare har upphävt 

en ordningsföreskrift med en liknande formulering som den Åmåls kommun nu föreslår 

genom ett beslut av den 17 juni 2020 i ärende 213-23083-2020 (avseende Svenljunga 

kommun). 

 

Lydelsen av den upphävda ordningsföreskriften var följande: 

 

”Användning av pyrotekniska varor är enbart tillåtet från klockan 17.00 påskafton och 
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nyårsafton samt därpå följande dag till klockan 01.00. Under övriga tider krävs tillstånd 

av polismyndigheten”. 

 

Länsstyrelsen anförde följande skäl för att upphäva föreskriften (egen kursivering och 

understrykning): 

 

”Den grundläggande regeln om användning av pyrotekniska varor finns i 3 kap. 7 § 

ordningslagen. Enligt den får sådana varor inte användas utan tillstånd av 

Polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och 

övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för 

person eller egendom. Tillståndskravet, som enligt motiven till lagen är beroende av om 

användningen i det enskilda fallet innebär risk för skada eller olägenhet, är inte begränsat 

till något visst område eller till pyrotekniska varor av visst slag och gäller dygnet runt 

under årets alla dagar. 

 

Kommunen får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som 

behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats respektive för att 

förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 

pyrotekniska varor, men sådana ordningsföreskrifter får dock inte angå förhållanden som 

redan är reglerade i ordningslagen eller annan författning eller som enligt lagen eller 

annan författning kan regleras på något annat sätt. 

 

Den ifrågavarande kommunala föreskriftsrätten hänför sig enligt bemyndigandenas 

ordalydelser till ”ytterligare föreskrifter”. Det innebär att det är möjligt att meddela lokala 

föreskrifter om användning av pyrotekniska varor som i materiellt hänseende går längre 

än den allmänna bestämmelsen i 3 kap. 7 § ordningslagen eller som mer i detalj 

preciserar vad som föreskrivs i den, t.ex. strängare krav på tillstånd för eller förbud mot 

användning av pyrotekniska varor inom ett visst begränsat område eller beträffande 

artiklar av visst slag. Däremot kan några inskränkningar i eller undantag från 

ordningslagens regler inte göras genom ordningsföreskrifter (se NJA 1997 s. 179). Att en 
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kommun inte med bindande verkan kan meddela lokala föreskrifter som till sitt innehåll är 

oförenliga med vad som föreskrivs i lag följer också av reglerna om den offentliga 

normgivningsmakten och dess fördelning i grundlagen. 

 

Den anmälda ordningsföreskriften från Svenljunga kommun föreskriver, som den måste 

förstås, att användning av pyrotekniska varor är tillåten under vissa tider på påskafton 

och nyårsafton samt därpå följande dagar. En sådan bestämmelse är inte förenlig med 

grundregeln i 3 kap. 7 § ordningslagen, av vilken följer att tillstånd av Polismyndigheten 

alltid måste sökas om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och 

övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för 

person eller egendom. Föreskriften strider således mot ordningslagen och ska därför 

upphävas”. 

 

Slutsatser 

 

Första stycket i den av Åmål kommun föreslagna ordningsföreskriften om pyroteknik 

föreskriver, som den måste förstås, att användning av pyrotekniska varor är tillåten – dvs. 

att tillstånd inte behöver sökas av Polismyndigheten – mellan klockan 17:00 till därpå 

följande dag klockan 01:00 under helgaftnarna påskafton, valborgsmässoafton och 

nyårsafton. 

 

Som framgår av Länsstyrelsens beslut mot Svenljunga kommun (refererat ovan) är en 

sådan bestämmelse inte förenlig med grundregeln i 3 kap. 7 § ordningslagen eftersom 

bestämmelsen innebär ett undantag från ordningslagens regler.  

 

En tänkbar alternativ formulering av första stycket skulle kunna vara följande: 

 

Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor som 

exempelvis raketer, smällare och liknande inom Åmåls kommun. Mellan klockan 17:00 till 

därpå följande dag klockan 01:00 under helgaftnarna påskafton, valborgsmässoafton och 
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nyårsafton får pyrotekniska varor användas om det med hänsyn till tidpunkten, platsens 

belägenhet och övriga omständigheter inte innebär risk för skada på eller någon 

beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 

 

Föreslagen formuleringen innebär en skärpning i förhållande till ordningslagens regler 

eftersom tillstånd alltid måste sökas för användning av pyrotekniska varor för alla dagar 

utom helgaftnarna påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton (mellan kl. 17.00 – 

01.00). För de nämna helgdagarna och tiderna gäller istället ordningslagens regler, dvs. 

tillstånd måste sökas hos Polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkten, 

platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon 

beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 

 

 

 

Stockholm den 1 mars 2021 

 

 

David Hertzman och Carl Gärde 
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Dnr KS 2021/104 

KS § 101 Ansökan om lokalt partistöd 2021 
samt redovisning av erhållet partistöd 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att ge lokalt partistöd till Kristdemokraterna, 
Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Centerpartiet för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningarna från Kristdemokraterna, 
Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Centerpartiet för 2020 års partistöd till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
De lokala partierna i Åmål som är representerade i kommunfullmäktige har rätt 
till partistöd om de uppfyller vissa krav, bland annat att lämna in en redovisning 
årligen. Detta framgår i kommunallagen samt i Åmåls kommuns reglemente för 
partistöd som fullmäktige har antagit. Syftet med partistödet är att stärka 
partiernas ställning i den lokala demokratin. 

Partistödet består dels av ett grundstöd som är lika stort för alla partier, dels ett 
mandatstöd som beräknas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige som 
respektive parti har. 

Samtliga partier, utom Vänsterpartiet, som uppfyller kriterierna för att få 
partistöd, har inkommit med sina redovisningar senast 20 april för utbetalning av 
partistöd under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021 § 61 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 21 april 2021 
- Partistödsöversikt för 2021 
- Ansökan/redovisning från Kristdemokraterna 
- Ansökan/redovisning från Moderaterna 
- Ansökan/redovisning från Liberalerna 
- Ansökan/redovisning från Sverigedemokraterna 
- Ansökan/redovisning från Socialdemokraterna 
- Ansökan/redovisning från Miljöpartiet 
- Ansökan/redovisning från Centerpartiet 

Beslutet skickas till 
Samtliga partier 
Ekonomienheten 
__________ 
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Ansökan om lokalt partistöd 2021 samt 
redovisning av erhållet partistöd 2020 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge lokalt partistöd till Kristdemokraterna, 
Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Centerpartiet för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningarna från Kristdemokraterna, 
Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Centerpartiet för 2020 års partistöd till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
De lokala partierna i Åmål som är representerade i kommunfullmäktige har rätt 
till partistöd om de uppfyller vissa krav, bland annat att lämna in en redovisning 
årligen. Detta framgår i kommunallagen samt i Åmåls kommuns reglemente för 
partistöd som fullmäktige har antagit. Syftet med partistödet är att stärka 
partiernas ställning i den lokala demokratin. 

Partistödet består dels av ett grundstöd som är lika stort för alla partier, dels ett 
mandatstöd som beräknas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige som 
respektive parti har. 

Samtliga partier, utom Vänsterpartiet, som uppfyller kriterierna för att få 
partistöd, har inkommit med sina redovisningar senast 20 april för utbetalning av 
partistöd under juni månad efter beslut av kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Partiernas rätt till partistöd regleras av reglemente för partistöd som antogs av 
fullmäktige 29 april 2015 KF § 85. Syftet är att stärka partiernas ställning i den 
lokala demokratin. 

Politiska partier som är representerade i fullmäktige, som är en juridisk person 
och som har en registrerad lokal partiförening har rätt till partistöd. En 
förutsättning är dock att partiet inlämnar en skriftlig redovisning av hur 
föregående års partistöd använts samt granskningsintyg på blankett antagen av 
fullmäktige. 

Redovisningens syfte är dels att partiet ska framföra hur det lokala partistödet har 
använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin under 2020, dels 
att äska om partistöd avseende 2021.  

Kommunstyrelsen 
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Redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 
kommunallagen ska lämnas in till kommunstyrelsen enligt följande: 

 senast 20 april för utbetalning av partistöd under juni månad. 
 mellan 21 april och 30 juni för utbetalning av partistöd under hösten. 
 efter 30 juni eller inte alls, vilket resulterar i inget partistöd. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Kommunledningskontoret konstaterar att samtliga partier inkommit med sina 
redovisningar/ansökningar med undantag av Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har 
meddelat att man kommer att lämna in sin redovisning senare under 2021. 

I flera av partiernas redovisningar framkommer att partierna inte har kunnat 
medverka i den lokala demokratin under år 2020 som planerat till följd av 
coronapandemin. 

Ekonomiska konsekvenser 
Medel för utbetalning av partistöd ryms inom budget. Partistödet betalas ut 
årligen i förskott efter beslut av kommunfullmäktige. 

Måluppfyllelse 
Beslutet kan förväntas bidra till att uppnå de av kommunfullmäktige fastställda 
styrdokument som berör kommunen i sin helhet alltid ska beaktas. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 21 april 2021 
- Partistödsöversikt för 2021 
- Ansökan/redovisning från Kristdemokraterna 
- Ansökan/redovisning från Moderaterna 
- Ansökan/redovisning från Liberalerna 
- Ansökan/redovisning från Sverigedemokraterna 
- Ansökan/redovisning från Socialdemokraterna 
- Ansökan/redovisning från Miljöpartiet 
- Ansökan/redovisning från Centerpartiet 
 
 

Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef 
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga partier 
Ekonomienheten 



Åmåls kommun
Kommunledningskontoret
Ekonomienheten

Översikt partistöd

Benämning

Grundstöd (20% av 310.000 kr = 62.000 kr)
62.000:-/8 partier

Mandatstöd (310.000 kr - 62.000 kr = 248.000 kr)
248.000:-/35 mandat

Förtroendemanna-
utbildning CENTRALT

SUMMA 360 010 kr

Benämning VALÅR 2018

Grundstöd ( 20% av 360.000kr = 72.000kr)
72.000:-/8 partier

Mandatstöd (360.000kr- 72.000 kr = 288.000 kr)
288.000:-/35 mandat

0 kr
Förtroendemanna-
utbildning CENTRALT

SUMMA 360 000 kr

Vid valår fördelas det centrala anslaget ut till partierna.

Vht 111

Val 2018 Mandat Grundstöd Mandatstöd Att utbetala 2021 Notering
Socialdemokraterna 15 7 750 kr 106 290 kr 114 040 kr
Vänsterpartiet 2 7 750 kr 14 172 kr 21 922 kr Ej ansökt senast 20 april 
Moderaterna 4 7 750 kr 28 344 kr 36 094 kr
Liberalerna 1 7 750 kr 7 086 kr 14 836 kr
Centerpartiet 4 7 750 kr 28 344 kr 36 094 kr
Miljöpartiet 1 7 750 kr 7 086 kr 14 836 kr
Kristdemokraterna 2 7 750 kr 14 172 kr 21 922 kr

 Sverigedemokraterna 5 7 750 kr 35 430 kr 43 180 kr  
Parti Tomas Lindström 1 0 kr 7 086 kr 0 kr Uppfyller ej kraven
Summa 35 62 000 kr 248 010 kr 302 924 kr 0 kr

50 000 kr

352 924 kr

  utbet.ej 0 kr
  delsumma 352 924 kr

budget -360 000
diff -7 076 kr

Förtroendemannautbildning

2021-04-21

7 750 kr

7 086 kr

50 000 kr

9 000 kr

8 229 kr
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Dnr KS 2017/180 

KS § 95 Utökning av borgensram för 
Föreningen Fengersfors Folkets hus 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att Åmåls kommun 
såsom för egen skuld ingå en generell borgen för Föreningen Fengersfors Folkets 
hus (org nr 762000-0419) upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 500 000kr. 

Kommunfullmäktige anser att det positiva kassaflödet i föreningens förslag borde 
generera en högre amorteringstakt än den som finns med i föreningens 
beräkningar, varför kommunfullmäktige uppmanar föreningen att undersöka 
möjligheten att höja amorteringstakten. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra 
en översyn gällande lokalhållande föreningar och att även ta fram en 
handlingsplan gällande sådan föreningar. Översynen samt handlingsplanen ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen under hösten 2021. 

Reservation 
Ove Kaye (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Fengersfors Folkets Hus ansöker om utökad borgen från Åmåls 
kommun. Anledningen är att föreningen vill öka sitt lån för att kunna göra 
nödvändiga investeringar i fastigheten. Investeringarna skulle även ge en 
möjlighet att öka intäkterna. Nuvarande lån som Åmåls kommun borgar för 
återfinns i Handelsbanken och uppgår till 1 080 024 kr (2021-04-20). Föreningen 
har även ett ränte- och amorteringsfritt lån hos Åmåls kommun om 450 000 kr. 

En värdering är gjord under mars 2021 av Valuation of properties AB (se bilaga) 
där fastigheten värderas till 900 000 kr.  I värderingen har man beaktat 30 % 
vakans på lokalerna och att hyresintäkterna stämmer överens med den berättelse 
(budget) föreningen skickat in till kommunen 2021-03-15. 

Till sin ansökan har föreningen bifogat en ”berättelse” som efter hand även 
kompletterats via e-post. Gör man en sammanställning av dessa uppgår 
renoveringskostnaderna till 406 250 kronor: 

Enligt samma uppgifter beräknas intäkterna öka efter en renovering med 172 000 
kr medan utgifterna ökar med endast 5 476 kr.  

Efter renoveringen skulle enligt föreningens beräkningar budgeterat resultat på 
årsbasis blir 178 484 kr och man skulle ha ett positivt kassaflöde om 153 484 kr 
(då med en amortering om 25 000 kr per år). 

aaidator
Textruta
Ärende 22
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Justerare   Utdragsbestyrkande
    

 

Handelsbankens inställning är att innan Åmåls kommun tagit ställning till 
huruvida de vill utöka sin borgen eller ej, kan de inte påbörja en kreditansökan. 
Om Åmåls kommun går med på att utöka borgen kommer en kreditprövning att 
göras och därefter kommer Handelsbanken att ta ställning till om de beviljar en 
kredit eller ej. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021 § 64 
- Tjänsteskrivelse av kommunledningskontoret den 22 april 2021 
- Sammanställning, den 16 april 2021 
- Ansökan från Föreningen Fengersfors Folkets Hus den 1 februari 2021 
- Berättelse, inskickad av Föreningen Fengersfors Folkets Hus 2021-03-15  
- Balansrapport 2020-12-31 Föreningen Fengersfors Folkets Hus 
- Värdering mars 2021 av Valuation of properties AB  

Yrkande 
Peter Olsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ove Kaye (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels arbetsutskottets 
förslag, som bifallits av Peter Olsson (V) och dels Ove Kayes (SD) förslag att 
avslå beslutet. Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs och genomförs. Med röstningstalet 10-1 till förmån för 
arbetsutskottets förslag, finner ordföranden återigen att kommunstyrelsen har 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning 
Ordföranden föreslår att omröstningen sker genom att den som ställer sig bakom 
arbetsutskottets förslag röstar Ja, medan den som ställer sig bakom Ove Kayes 
(SD) förslag röstar Nej. Kommunstyrelsen godkänner detta förslag.  

Ewa Arvidsson (S): Ja 
Olof Eriksson (S): Ja 
Jerry Saxin (S): Ja 
Peter Olsson (V): Ja 
Christer Örtegren (S): Ja 
Michael Karlsson (M): Ja 
Ulla Berne (M): Ja 
Lars-Olof Ottosson (C): Ja 
Anders Bäckström (C): Ja 
Ove Kaye (SD): Nej 
Michael Karlsson (S): Ja 
 

Resultat: 10 röster på Ja, 1 röst på Nej. 
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Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Föreningen Fengersfors Folkets Hus 
__________ 
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Box 62 
662 22 Åmål 

  
Åmål 

    stig-arne.olsson@amal.se 212000-1587 991-2353 www.amal.se

 

 

Föreningen Fengersfors Folkets hus - lån 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att Åmåls kommun 
såsom för egen skuld ingå en generell borgen för Föreningen Fengersfors Folkets 
hus (org nr 762000-0419) upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 500 000kr.  

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Fengersfors Folkets Hus ansöker om utökad borgen från Åmåls 
kommun. Anledningen är att föreningen vill öka sitt lån för att kunna göra 
nödvändiga investeringar i fastigheten. Investeringarna skulle även ge en 
möjlighet att öka intäkterna. Nuvarande lån som Åmåls kommun borgar för 
återfinns i Handelsbanken och uppgår till 1 080 024 kr (2021-04-20). Föreningen 
har även ett ränte- och amorteringsfritt lån hos Åmåls kommun om 450 000 kr. 

En värdering är gjord under mars 2021 av Valuation of properties AB (se bilaga) 
där fastigheten värderas till 900 000 kr.  I värderingen har man beaktat 30 % 
vakans på lokalerna och att hyresintäkterna stämmer överens med den berättelse 
(budget) föreningen skickat in till kommunen 2021-03-15. 

Till sin ansökan har föreningen bifogat en ”berättelse” som efter hand även 
kompletterats via e-post. Gör man en sammanställning av dessa uppgår 
renoveringskostnaderna till 406 250 kronor: 

 

Kommunstyrelsen 
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Enligt samma uppgifter beräknas intäkterna öka efter en renovering med 172 000 
kr medan utgifterna ökar med endast 5 476 kr.  

Efter renoveringen skulle enligt föreningens beräkningar budgeterat resultat på 
årsbasis blir 178 484 kr och man skulle ha ett positivt kassaflöde om 153 484 kr 
(då med en amortering om 25 000 kr per år). 

Handelsbankens inställning är att innan Åmåls kommun tagit ställning till 
huruvida de vill utöka sin borgen eller ej, kan de inte påbörja en kreditansökan. 
Om Åmåls kommun går med på att utöka borgen kommer en kreditprövning att 
göras och därefter kommer Handelsbanken att ta ställning till om de beviljar en 
kredit eller ej. 

Kommunledningskontorets ståndpunkt 
Sett till att summan av befintliga lån och nytt lån för renovering uppgår till 
1 952 890 kronor, samtidigt som värdet av fastigheten endast uppgår till 900 000 
kr är ett avslag till Föreningen Fengersfors Folkets Hus ansökan om utökad 
borgen att rekommendera. 

Men sett till den positiva inverkan en renovering skulle få för föreningens intäkter 
samt att även värdet på fastigheten ökar, kan ett utökat borgensansvar i detta fall 
vara tänkbart. Skulle föreningens beräkningar stämma innebär det att en 
renovering skulle ge föreningen förbättrade ekonomiska förutsättningar och 
möjlighet att på längre sikt klara av att betala tillbaka sina lån och därmed minska 
kommunens borgensåtagande. Ett alternativ där kommunen måste fullfölja sitt 
borgensåtagande kan innebära stora kostnader för kommunen sett till 
fastighetsvärdet i förhållande till nuvarande belåning. 

Det positiva kassaflödet i föreningens förslag borde generera en högre 
amorteringstakt än de 25 000 kr/år som finns med i beräkningarna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett utökat borgensåtagande innebär en ökad finansiell risk, men förslaget till 
beslut medför inte några extra kostnader. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunledningskontoret den 22 april 2021 
- Sammanställning FFF uppdaterad 2021-04-16 
- Ansökan från Föreningen Fengersfors Folkets Hus den 1 februari 2021 
- Berättelse, inskickad av Föreningen Fengersfors Folkets Hus 2021-03-15  
- Balansrapport 2020-12-31 Föreningen Fengersfors Folkets Hus 
- Värdering mars 2021 av Valuation of properties AB  
 
Stig-Arne Olsson 
Ekonomichef 
Ekonomienheten 

Jan-Erik Samuelsson 
Tf kommundirektör 

 

 



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Sida 

Stig-Arne Olsson 2021-04-22 KS 2017/180 3 (3)
 

 
 
Beslutet skickas till 

Ekonomichef 
Föreningen Fengersfors Folkets Hus 



Sammanställning

kommunledningskontoret, 2021-04-16

Renoveringar som är nödvändiga Kostnad

Taket 400 000

Avlopp 0
Noll kr enligt mail 

2021-03-25.

Egen insats takrenovering -200 000

Ytterligare 100 

000 kr (totalt 200 

000 kr) enligt mail 

2021-04-15.

Summa 200 000

Renoveringar som kommer att öka intäkterna Kostnad

Lägenheten 100 000

Källaren 106 250

Summa 206 250

Total renoveringskostnad 406 250

Intäktsförändring före resp efter renovering

Idag Efter

Fasta hyror + förråd 19 200 29 200

Källaren 0 36 000

Lägenheten 20 000 78 000

Hyra samlingslokal 60 000 60 000

Medlemsavgifter 5 000 5 000

Öviga intäkter 28 000 28 000

Ökad hyresintäkt i samban med uthyrning efter 

renovering 0 68 000

enligt mail 2021-04-

15

Summa 132 200 304 200

Förändring 172 000

Utgifter före resp efter renovering

Idag Efter

El 60 000 60 000

Försäkring 9 500 8 966

VA + Renhålnning 15 500 15 500

Bankavgifter 1 500 1 250

Amortering 25 000 25 000

Ränta 27 740 34 000

En ny beräkning 

gjord efter ett nytt 

lånebehov om 406 

250 kr.

Övrigt 6 000 6 000

Summa 145 240 150 716

Förändring 5 476

Innan Efter

Resultat (exkl amortering) 11 960 178 484

"Kassaflöde" -13 040 153 484



 

Vi har, som så många andra föreningar och verksamheter, haft ett tufft 2020. I princip alla vår 

verksamheter bokades av från mars och framåt. Under hösten 2020 lade dessutom 

bergvärmepumpen av, den reparerades för 18 750 kr, som vi betalat. Att vi klarat året och denna 

extra utgift, trots covid 19, beror på att vi under 2020 ökat våra fasta intäkter, genom att vi hyr ut fler 

förråd i huset än tidigare och att Karin hyr för loppisverksamhet. Vi har också haft lotterier, sålt 

julgranar, engagerat fler stödmedlemmar att betala in medlemsavgift och startat en skrotinsamling. 

Dessutom har vi en loppis i lokalerna, dit människor får skänka saker som vi sedan säljer till förmån 

för lokalerna. Dessa aktiviteter planerar vi att fortsätta med, då det genererat bra intäkter. Vi har 

även en kampanj som vi samlar in pengar till takbyte, där många varit med och bidragit. 

Lokalerna är viktiga och stärker orten, som är en av de största tätorterna utanför Åmåls kommun. 

Det är en naturlig plats att anordna privata arrangemang så som kalas, lan, körövningar och bröllop 

men också offentliga samlingar så som möten, filmkvällar, loppisar och konserter. Lokalerna skapar 

gemenskap, är en plats att umgås på, en plats som minskar risken för ensamhet och isolering för 

både gamla och unga. Det är en viktig plats för lokalbefolkningen, där man kan lära känna andra 

Fengersforsare som man annars inte pratar med. Vi har under hösten och början av året känt ett 

stort stöd av lokalbefolkningen. Vi har fått in medlemsavgifter för stödmedlemskap, skrot till vår 

insamling och rena insättningar för att bidra till renovering.  

Vi har under flera år sett behov av renovering av lokalerna och nu är vi redo att ta tag i detta. Vi har 

under de senaste åren jobbat mycket med att minska våra kostnader och har under 2020 tittat på 

hur vi kan öka våra inkomster. Flera renoveringar som vi står inför kommer generera rejält ökade 

fasta inkomster. Dessa ökade inkomster kommer vi kunna använda direkt till ränta och amortering. 

Vad gäller källaren är det svårt att förutspå någon förväntad inkomst, då det helt beror på vilken 

slags verksamhet vi kommer kunna hyra ut till. I exemplet nedan har vi räknat på det lägsta 

alternativet där vi hyr ut källaren för loppis samt förråd. Trägolvet i källaren har drabbats av mögel 

och hussvamp, vi jobbar med att riva ut och sanera själva. Förutom att öka intäkterna skulle ett nytt 

betonggolv där nere göra stor skillnad för hela huset.  

Lägenheter hyrs idag ut till vaktmästaren som har en låg hyra som varit oförändrad, trots att 

arbetsuppgifterna minskat med åren. Vi vill istället hyra ut lägenheten till marknadshyra och sköta 

vaktmästar‐uppgifterna själva. För att hyra ut lägenheten till marknadshyra krävs en del renovering. 

Vi tror inte det kommer bli svårt att hyra ut lägenheten, då det är en ljus och rymlig lägenhet belägen 

relativt centralt och att det är attraktivt att bo i Fengersfors. 

Genom att vi, efter renovering, ökar våra intäkter kommer vi få möjlighet att sätta av pengar inför 

framtida renoveringsbehov och vi kommer kunna göra större amorteringar på lånet. 

Vi har idag ett lån på 1,1 miljoner kr hos Handelsbanken. Räntan ligger på 2,25 %. Vi har tidigare 

pratat med Handelsbanken och önskat en lägre ränta. Detta har vi inte fått, då de anser att vi har för 

dåligt säkerhet. Vi menar att vi har en bra säkerhet eftersom kommunen borgar för lånet och undrar 

om ni kan hjälpa oss förhandla ner räntan. En lägre ränta skulle innebära att vi skulle kunna amortera 

mer.  

Vi ser ett intresse av att ordna medlemskvällar och har tidigare år visat ex hockeymatcher, 

melodifestivalen, musikhjälpen samt haft aktiviteter för barn så som disco, filmkväll och 

pepparkaksbak. Alla sådana aktiviteter har blivit inställda under 2020. Vårt mål att fortsätta med 

dessa aktiviteter, då det både genererar en inkomst, fler medlemmar och en känsla samhörighet och 



gör lokalerna betydelsefulla. Genom att lokalerna blir en naturlig plats att umgås på kommer vi också 

öka våra uthyrningsverksamhet. 

Vi kommer från och med verksamhetsåret 2020 göra vårt bokslut själva. Det kommer vi del spara 

pengar på men framförallt ger det oss en bättre inblick i hur vår ekonomi ser ut. Vi tar detta året 

hjälp av Lotta Weidling som är duktig på bokföring och hon kommer sedan lära oss att göra det 

själva. Vårt arbete mot en mer hållbar ekonomi under de senaste åren har verkligen gett resultat. Vi 

har fått från att 2017 hamna på ‐21 455 kr, till +4696 kr 2018 och 2019 +44 649 kr. Investeringarna 

som behöver göras nu och de ökade inkomster som vi står inför ser vi som föreningens vändpunkt, 

det är nu som vi äntligen kan börja få in ordentligt med pengar, så att det kommer kunna finnas en 

helt annan säkerhet och kapital att använda till framtida investeringar.  

Renoveringar som kommer öka intäkterna 

  Inkomst idag  Beräknad inkomst efter 
renovering 

Renoveringskostnad  Tid att få 
tillbaka 
investeringen 

Lägenheten  20 000 kr / år  78000 kr /år + 10 000 kr 
/ år för förråd 

100 000 kr 
Badrum, ytskikt i 
rummen, ventilation. 
Vi kommer göra 
mycket arbete själva. 

18 månader 

Källaren  0 kr / år  Väldigt beroende på 
verksamhet, men 
MINST 36 000 kr / år. 

106 250 kr  40 månader 

Summa 
renovering 

    206 250 kr   

 

Renoveringar som är nödvändiga för huset 

  Renoveringskostnad Kommentar     

Taket  400 000 kr inkl 
ställning 

Vi kommer kunna betala 
100 000 själva. 

   

Avloppet  80 000 kr  I och med att vi gjuter om golvet i källaren vill vi 
säkerställa att alla avlopp är ok. Avloppen ska filmas och 
utredas närmare, ev behövs ingen åtgärd men vi vill 
reservera oss. 
Filmning bokad till 18 mars.   

Summa 
renovering 

480 000 kr       

 

Total summa renoveringar: 686 250 kr, varav vi kan betala 100 000 kr själva direkt. 

 

Intäkter och utgifter i stort idag och efter renovering 

Intäkter  IDAG  Kommentar  EFTER 
RENOVERING 

 



Fasta hyror + 
förråd 

19 200 kr  Vi tittar på fler 
utrymmen att hyra ut 

29200 kr  + om vi får 
uthyrt fler 
förråd 

Källaren  0 kr    36 000 kr   

Lägenheten  20 000 kr    78 000 kr   

Hyra 
samlingslokal 

60 000 kr  Väldigt svårt att förutse, 
det är ett genomsnitt 
baserat på föregående år 
(ej 2020 då vi fick det 
mesta avbokat) 

60 000 kr   

Medlemsavgifter  5000 kr  Fler medlemskvällar = 
fler intäkter även här. 

5000 kr   

Övriga intäkter 
(försäljning av 
lotter, julgranar, 
loppis, 
medlemskvällar) 

28 000 kr  Räknat med 2 
medlemskvällar per år. 
Får vi in mer 
engagemang i styrelsen, 
vilket är på väg, kommer 
detta öka. 

28 000 kr   

Summa  132650 kr    236650 kr   

 

Utgifter  Idag    Efter renovering   

El  60 000 kr  Brukar ligga strax 
under. 

60 000 kr   

Försäkring  9500 kr    8966 kr   

Vatten och sopor  15 500 kr (2020)    15 500 kr   

Bankavgifter  1500 kr    1250 kr   

Amortering  25 000 kr (2020)    25 000 kr   

Ränta  27 740 (2020)  2,25 % räntesats, 
lånet idag. 

42 140 kr  2,25 % räntesats, 
baserat på nytt 
lån på 1 685 850 
kr (686 250 kr i 
utökning) 

Övrigt (bensin 
gräsklippare, 
annonsering PD, 
förbrukningsartikl
ar, 
redovisningstjäns
ter) 

6000 kr     6000 kr   

Summa  145 240 kr     158 800 kr   

 

Totalt resultat 

  Före renovering    Efter renovering 

Inkomster  132650 kr    236 650 kr 

Utgifter  145240 kr  Inte medräknat höjd 
amortering, men vi vill 
givetvis amortera så 
mycket vi kan. 

158 800 kr 



Resultat  12 590 kr  OBS! Stödet på 50 000 
kr från kommunen är 
inte medräknat 

77 850 kr 

 



FÖRENINGEN FENGERSFORS 
FRITIDSLOKALER
762000-0419
Räkenskapsår 2020-01-01 - 
2020-12-31
Period: 2020-01-01 - 2020-12-31 

Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2021-03-23 10:53

Senaste vernr A 137 

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

1110  Byggnader 1 054 920,11 1 054 920,11 -15 000,00 1 039 920,11 

1130  Mark 24 650,00 24 650,00 0,00 24 650,00 

1290  Övriga materiella 
anläggningstillgångar 1,00 1,00 0,00 1,00 

Summa materiella anläggningstillgångar 1 079 571,11 1 079 571,11 -15 000,00 1 064 571,11 

Finansiella anläggningstillgångar

1350  Andelar och värdepapper i andra 
företag 500,00 500,00 0,00 500,00 

Summa finansiella anläggningstillgångar 500,00 500,00 0,00 500,00 

Summa anläggningstillgångar 1 080 071,11 1 080 071,11 -15 000,00 1 065 071,11

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

1930  Företagskonto/checkkonto/
affärskonto 49 343,77 49 343,77 -13 090,71 36 253,06 

1940  Övriga bankkonton 0,17 0,17 0,00 0,17 

Summa kassa och bank 49 343,94 49 343,94 -13 090,71 36 253,23 

Summa omsättningstillgångar 49 343,94 49 343,94 -13 090,71 36 253,23

SUMMA TILLGÅNGAR 1 129 415,05 1 129 415,05 -28 090,71 1 101 324,34

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2060  Eget kapital i ideella föreningar, 
stiftelser och registrerade trossamfund -60 873,65 -60 873,65 0,00 -60 873,65 

2070  Ändamålsbestämda medel -12 611,26 -12 611,26 0,00 -12 611,26 

2091  Balanserad vinst eller förlust 642 701,14 642 701,14 -58 511,28 584 189,86 

2098  Vinst eller förlust från föregående år -58 511,28 -58 511,28 58 511,28 0,00 

Summa eget kapital 510 704,95 510 704,95 0,00 510 704,95

Långfristiga skulder

2350  Andra långfristiga skulder till 
kreditinstitut -1 121 564,00 -1 121 564,00 24 924,00 -1 096 640,00 

2390  Övriga långfristiga skulder -518 556,00 -518 556,00 0,00 -518 556,00 

Summa långfristiga skulder -1 640 120,00 -1 640 120,00 24 924,00 -1 615 196,00

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

-1 129 415,05 -1 129 415,05 24 924,00 -1 104 491,05

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 -3  166,71 -3  166,71
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https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=3d6dc0e7efcd444e9b1734f763807fd9&r=gledger&fromacct=1110&toacct=1110&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=3d6dc0e7efcd444e9b1734f763807fd9&r=gledger&fromacct=1130&toacct=1130&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=3d6dc0e7efcd444e9b1734f763807fd9&r=gledger&fromacct=1290&toacct=1290&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=3d6dc0e7efcd444e9b1734f763807fd9&r=gledger&fromacct=1350&toacct=1350&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=3d6dc0e7efcd444e9b1734f763807fd9&r=gledger&fromacct=1930&toacct=1930&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=3d6dc0e7efcd444e9b1734f763807fd9&r=gledger&fromacct=1940&toacct=1940&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=3d6dc0e7efcd444e9b1734f763807fd9&r=gledger&fromacct=2060&toacct=2060&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=3d6dc0e7efcd444e9b1734f763807fd9&r=gledger&fromacct=2070&toacct=2070&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=3d6dc0e7efcd444e9b1734f763807fd9&r=gledger&fromacct=2091&toacct=2091&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=3d6dc0e7efcd444e9b1734f763807fd9&r=gledger&fromacct=2098&toacct=2098&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=3d6dc0e7efcd444e9b1734f763807fd9&r=gledger&fromacct=2350&toacct=2350&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps3.fortnox.se/report/report/report.php?fid=3d6dc0e7efcd444e9b1734f763807fd9&r=gledger&fromacct=2390&toacct=2390&fromdate=2020-01-01&todate=2020-12-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined


Fastighetsrapport
Fastighetsbeteckning BODANE 1:2
Objektsnummer Marknadsvärde 900 kSEK
Kommun Åmål Justering (kSEK) 6 kSEK
Distrikt Fröskog Justering (Procent) 0,67 %
Adress FRÖSKOGSVÄGEN 3 Intervall     800-1 000 kSEK

Värdetidpunkt        2021-03-16

Organisationsnr Uppdragsgivare        Åmåls kommun

Nyckeltal
Marknadsvärde per kvm 1 667 SEK / m2 Startår 2021
Initial direktavkastning 8,60 % Kalkylperiod 5 år
Direktavkastningskrav för restvärdesberäkning 8,73 %

Kalkylränta för restvärdet 10,73 %
Kalkylränta för driftnetto 10,73

Marknadsvärde / Summa taxeringsvärde 0,00

Beräkningsförutsättningar - Värderingsflöde

Lokalslag Area Hyra Vakans DoUH Dir.krav Hyresvärd
(m2) (SEK/m2/år) (%) (SEK/m2/år) (%) (kSEK)

Bostäder UNCLASSIFIED 100  780  0,00  367  4,00  78  
Fritid UNCLASSIFIED 440  370  30,00  177  11,00  163  

Summa area 540
Markeringen * betyder att det är ett schablonvärde.

Taxeringsinformation
Typkod 381 Värdeår
Upplåtelseform Äganderätt Tomtareal 4 954 0
Summa taxeringsvärde (år 2020) 0 (kSEK)

Källa: Lantmäteriet
Finansiering

0 0

0 Snittränta år 1 0,00

0,00 Belåningsgrad år 1 0,00
0,0 Antal lån 0

Känslighetsanalys

Parameterförändring Nytt värde Diff

0,6 Mkr -30,7%

Direktavkastningskrav ökar 1%-enhet 0,8 Mkr -9,7%
DoUH ökar 35 SEK/m2 0,7 Mkr -25,3%

Alla samtidigt 0,4 Mkr -60,2%

 

Lena Viklund

2021-03-16

Ägare FÖR FENGERSFORS FRITIDSL UPA FENGERFORS
-

Bedömt Läge

Summa lån 1 januari 2021

BODANE 1:2

%
år

SEK / m2

%

%

SEK

%

lena@vofp.se   

Tel: 0708-90 40 78

V & P, Valuation of properties AB

Golfgatan 35

719 93 Vintrosa

www.valuationofproperties.com 

Summa lån

SEK

Vakansen ökar 10%-enheter

Snitt bindningstid 2021-01-01

Amortering år 1

Amortering år 1/Summa lån



Fastighetsrapport

(kSEK) 2021 2022 2023 2024 2025 <2026>
Hyra, bostäder 78 79 80 82 83 84
Hyra, fritid 163 165 168 170 173 175

Tillägg, fastighetsskatt 0 0 0 0 0 0

Tillägg, övrigt 0 0 0 0 0 0
Justering, bruttohyra 0 0 0 0 0 0

Summa bruttohyra 241 244 248 252 256 259

Vakans, fritid -49 -50 -50 -51 -52 -53 
Hyresavdrag / Rabatt 0 0 0 0 0 0
Intäktsbortfall -49 -50 -50 -51 -52 -53 

Nettointäkt 192 195 198 201 204 207

DoUh, bostäder -37 -37 -38 -38 -39 -40 
DoUh, fritid -78 -79 -80 -81 -83 -84 
Anpassning 0 0 0 0 0 0
Fastighetsskatt 0 0 0 0 0 0
Tomträttsavgäld 0 0 0 0 0 0
Justering, DoUh 0 0 0 0 0 0
Nettokostnader -115 -116 -118 -120 -122 -123 

Driftnetto 77 79 80 81 82 83
Räntebidrag 0 0 0 0 0 0
Ränta 0 0 0 0 0 0
Amortering 0 0 0 0 0 0
Justering, finansiellt 0 0 0 0 0 0
Kassaflöde 77 79 80 81 82 83
Utgående kassa 77 156 236 317 399 482

Totalt lån (kSEK) (ing. balans 1 jan) 0 0 0 0 0

Nyckeltal värderingsflöde
Räntetålighet f. amort. (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Räntetålighet e. amort. (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Aktuell vakans (%) 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3%
Vakanstålighet f. amort. & lån (%) 52,4% 52,4% 52,4% 52,4% 52,4%
Vakanstålighet e. amort. & lån (%) 52,4% 52,4% 52,4% 52,4% 52,4%
DoUH-tålighet e. amort. & lån (%) 67,5% 67,5% 67,5% 67,5% 67,5%
DoUH-tålighet e. amort. & lån (SEK/m2) 143 145 148 150 152

BODANE 1:2
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Fastighet
Beteckning 
Åmål Bodane 1:2

UUID: 
909a6a6e-a547-90ec-e040-ed8f66444c3f

Nyckel: 
140760613

Län- och kommunkod 
1492

Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
2019-09-05

Distrikt 
Fröskog 
Socken: Fröskog

Distriktskod 
110032

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2021-03-05

Adress

Adress

Fröskogsvägen 3 
 662 95 Fengersfors

Läge, karta

Område N  (SWEREF 99 TM) E  (SWEREF 99 TM)

1 6541908.1 354659.5

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 4 954 kvm 4 954 kvm

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

1/1 1949-04-27 49/292

För Fengersfors Fritidsl Upa Fengerfors

Köp (även transportköp): 1948-09 
Ingen köpeskilling redovisad.

Inteckningar
Totalt antal inteckningar: 2

Totalt belopp: 360.000 SEK

Nr Status Belopp Inskrivningsdag Akt

3 180.000 SEK 1952-07-30 52/726

4 Skriftligt pantbrev 180.000 SEK 1953-03-25 53/269
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15-FRÖ-312

15-IM6-1881/52.1

15-IM6-48/651.1

Inskrivningar
Nr Inskrivningar Inskrivningsdag Akt

1
Avtalsservitut art ej
utredd

1881-06-08 81/52

2 Avtalsservitut
kraftledning

1948-06-16 48/651

Rättigheter
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning

Se beskrivning Last Avtalsservitut

Beskrivning: Kraftledning

Se beskrivning Last Avtalsservitut

Beskrivning: Art ej utredd

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) (381)

325195-9

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Taxeringsvärde
Taxeringsår

2019

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

762000-0419 
Föreningen
Fengersfors
Folkets Hus U.p.a.
Fröskogsv 3, Folkets
Hus
662 95 Fengersfors

1/1 Ekonomisk förening Lagfart eller Tomträtt

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Avstyckning 1949-02-19

Ursprung
Åmål Bodane 1:1 

Tidigare Beteckning
Beteckning Omregistreringsdatum Akt

P-Fröskog Bodane 1:2 1991-05-15 1585-300



Metria FastighetSök - Åmål Bodane 1:2

Sida 3 av 3 2021-03-08

Källa: LantmäterietCopyright © 2017 Metria

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet Kontorbeteckning:

 Uddevalla
  0771-63 63 63Telefon:
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Sålda småhus med en BOA över 150 kvm. 
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Sålda hyreshus med typkod 320, 321 & 325 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Interpellation till KSO Michael Karlsson 
 
 
 
 

Åmål är med i flera gemensamma samarbeten tillsammans med andra 
kommuner, bland andra är vi med i BÅDESÅ, Dalslands turist AB (Visit 
Dalsland) och Fyrbodals kommunalförbund. 
Tycker Du att detta är samarbeten som är till nytta för Åmål och våra 
invånare och tycker Du att det är ekonomiskt försvarbart att vara med i 
dessa samarbeten? 
 
Åmål 2021-03-18 
 
Peter Stenberg (L) 
 
 

aaidator
Textruta
Ärende 23



Interpellationssvar till Peter Stenberg (L) 
 
Peter Stenberg har i en interpellation frågat undertecknad om det är värdefullt att Åmåls kommun är 
medlemmar i Fyrbodal, DTAB och BÅDESÅ. 
 
Självklart är det värdefullt att vi är med som kommun. 
 
Men jag vill tillägga att jag själv hade svårt att delta på dessa möten under vissa delar av föregående år 
och anledningen är av personliga skäl, och har inget med något ointresse att göra. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Michael Karlsson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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1. Justerare: Stig Bertilsson, Bengtsfors. 

BESLUTSÄRENDEN 

Inga beslutsärenden. 

INFORMATIONS- OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN 

2. Möjlig samhällspåverkan i Sotenäs och övriga Fyrbodalskommuner vid etablering av 
laxodlingspark – Presentation av utredningar 

Information av Ann Palmnäs, verksamhetsledare Position Väst, Johan Wahlström, Rådhuset, 
Maria Karnerud, Business Sweden, Markus Ottemark, Västsvenska handelskammaren samt 
Per Svensson, Sotenäs kommun. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

3. Ägarsamråd Gryning Vård AB 
Information av Katarina Ahlqvist, Gryning Vård. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

4. Dialog om process Gryning Vård AB 
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

5. Regional fysisk planering enligt PBL – remiss från Västra Götalandsregionen 
Information av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

6. Revision årsredovisning 2020 
Information av Carina Ericson, administrativ chef 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

aaidator
Textruta
Ärende 24
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att översända årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för information till 
medlemskommunerna. 

7. Vuxenutbildningens roll och samverkansmöjligheter 
Information av Jan-Erik Aronsson, Kunskapsförbundet Väst 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

8. Information om samverkansavtal gällande Naturbruksutbildning 
Information av Morgan E Andersson, Mellerud 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

9. Utvecklingsplan Nära Vård 
Information av Lidija Beljic, utvecklingsledare 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

10. Strategiskt utvecklingsområde: Kompetensförsörjning och utbildning 
Information av Karin Jansson, kompetensförsörjningsstrateg och Amir Dahan Agerlund, 
processledare 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

11. Rapportering av avslutade projekt 
Information av Jessica Svensson, projektledare 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

12. Information om budget 2022–2024 
Ingen föredragning på mötet 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

13. Aktuella delegationsbeslut 
Ingen föredragning på mötet 
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Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

14. Rapport från Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet 
(SRO) 

Information av Martin Carling, förbundsordförande och Jeanette Lämmel, förbundsdirektör 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

15. Övriga ärenden 
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör 

Införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) har blivit försenat. Västkom kommer 
att redovisa en ny tidplan för FVM innan sommaren. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

16. Meddelanden 
Information av Martin Carling, förbundsordförande 

Thérese Mancini (S) ersätter Birgitta Albertsson (S) som ersättare från Sotenäs kommun i 
förbundsdirektionen. 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 

17. Nästa möte 
Nästa direktionsmöte äger rum den 17 juni via Teams. 

Kommande möten 
• 23 september 
• 28 oktober 
• 9 december 

 

/Anteckningar Morgan Ahlberg. 
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